
 
ค ำสั่งกองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ที่  1 / ๒๕65 
    เรื่อง กำรมอบหมำยงำนและควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยในกองกำรศึกษำศำสนำ 

และวัฒนธรรม 
                                                      ---------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ลงวันที่   24   ตุลาคม  2545  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดกอง ส านักหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จึง
ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  เรื่อง การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเทพาลัยขึ้น จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย แบ่งโครงสร้างงานออกเป็น  
1. งานบริหารการศึกษา  
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. งานกิจการโรงเรียน   

1. งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ  
อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมก ากับดูแลของนำยนิเวศน์    เสนนอก  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง

กำรศึกษำ (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 รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น  

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก :  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะ  

หัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะ
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หน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติใน ด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้ำนแผนงำน  
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและ  

การศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน และ
ประชาชน ในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  

1.3 ติดตามเร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงาน ตามท่ีก าหนด  

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของ 
หน่วยงานด้านงาน ด้านงานการศึกษาที่สังกัด ที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากรและเวลา  

 

2. ด้ำนบริหำรงำน  
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนดทั้ง 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2.2 วางแผนการศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายด้านการ 
ศึกษาของหน่วยงานต่อไป  

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียว 
กับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพ้ืนที่  

2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจ าเป็นเร่ง 
ด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพื้นที่  

2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท าราย 
งานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้  

2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ 
ประชาชนในพื้นท่ี  

2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและน าเสนอการปรับปรุง โรงเรียนและระบบ 
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

2.10 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

2.11 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ  
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
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2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด  

ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน 

ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการ  
 

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล  
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติ 

ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ  

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิด 

ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
 

4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ  
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ 

และเป็นไปตามเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า  

และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 
2. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  

อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมก ากับดูแลของ นำยนิเวศน์    เสนนอก  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  เลขท่ีต 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 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ลักษณะงำนโดยท่ัวไป :  

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบ 
หมายดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์ วิจัยวางแผน การแนะแนว การศึกษา
และ อาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์วิจัย หลักสูตรการ
สร้าง และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์วิจัย และการ
พัฒนา หนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐาน 
สถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ท า
ความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ
ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตามประเมินผล ด าเนินการและ
แก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในการ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอด จนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลง มา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามที่ได้รับ แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงาน
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ของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัด ท าแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งาน
การศึกษาปฐมวัยและ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหาร โรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  

 

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 งานด้านการ 

ศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เก่ียวข้อง  
1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดตั้ง การยุบ รวม สถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

1.5 ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ที่ก าหนด 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ  การ
จัดการศึกษา  

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ  จัด
การศึกษา  

1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ  ศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  

1.8 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนา 
งานด้านการศึกษา 1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร  

1.10 ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน   หรือเครื่อง  
ราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  

1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ งบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ  ฯลฯ เพ่ือให้
เด็กๆ ในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพ่ือดูแลให้ เด็กใน ท้องถิ่นมีการ
เติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย  

1.13 จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา  ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง มรดกล้ า
ค่าของท้องถิ่น  
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1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

การศึกษา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
2. ด้ำนกำรวำงแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้ำนกำรประสำนงำน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้  เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้ำนกำรบริกำร  
4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการ  ศึกษาและ แหล่ง

เรียนรู้ เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง  
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษา เบื้องต้นแก่

นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป  
4.3 ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา  เกี่ยวกับการ

แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนว  ทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป  

4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา การ  แนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 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 าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของ ทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา
เอกสาร ส าคัญของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียม
เอกสาร การ เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่ง ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงาน ด้านธุรการสารบรรณ บันทึกข้อมูลหรือบริหารทั่วไปตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้ การก ากับแนะน า ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้  
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1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ–ส่งหนังสือ การลงทะเบียนรับ 

หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร  
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุมเป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วย 
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา 
และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจ านวน 
บุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาส าหรับใช้เป็น  
หลักฐานตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้  
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ 
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 ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา  
นิทรรศการและโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี  
ประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา  

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม 
และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ก าหนดเวลา และบรรลุ 
วัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ งาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์งานงบประมาณ  งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุมเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้ำนกำรบริกำร  
2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ ที่  

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ 

เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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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(ท่ัวไป) ศพด.บ้านหนองบัวโคก 
6. นางสาววีรวรรณ  เดิ่นกลาง   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) 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 :  

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม
ด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน :  

มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถ 
ในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตาม
แนวทาง ที่หลักสูตรก าหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 

มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสม กับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ สาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  

เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) มอบหมายให้ นำงวรรณภำ   ศรีอิสริยะ    ต าแหน่ง ครูช ำนำญกำร เลขท่ีต าแหน่ง 20-3-08-

6600-054 สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวโคก ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครู ดังนี้  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ :  

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม
ด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน :  

มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถ 
ในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตาม
แนวทาง ที่หลักสูตรก าหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 

มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสม กับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ สาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  

เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3) มอบหมายให้ นำงสำวภำสิณี   ธนำวร ต าแหน่ง ครูช ำนำญกำร เลขที่ต าแหน่ง 20-3-08-

6600-053 สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนเมือง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครู ดังนี้  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ :  

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม
ด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน :  

มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถ 
ในการออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตาม
แนวทาง ที่หลักสูตรก 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 
มือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพ่ือร่มกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้าน  
วิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ:  

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ 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 เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน การ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
5) มอบหมายให้นำงสำวจุฑำภรณ์  กรวยสวัสดิ์  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวโคก ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยอนุโลม 
ดังนี้  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก :  

ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง 
วิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ:  

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ  
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะ            
ตามวัย  

3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
8. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
6) มอบหมายให้นำงสำววีรวรรณ  เดิ่นกลำง พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนเมือง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยอนุโลม ดังนี้  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก :  

ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง 
วิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ:  

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
8. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน  ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  ตามระเบียบ
อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้   หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ทราบโดยทันท ี

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป    
 

 สั่ง ณ วันที่   10  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2565 

 

       (นายนิเวศน์    เสนนอก) 
                   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

 


