
  
 
 

   
 ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

    ที่   650/๒๕๖3 
เรื่อง  ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรแบ่งงำนกำรบริหำรงำนและกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำน 
ของพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง กองกำรศึกษำฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

 

      ----------------- 
 

     เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการกระจายอ านาจการตัดสินใจตอบสนองต่อการพัฒนาต าบลและให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามหลั กเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน    ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒๓๖,๒๓๗,๒๓๘ และข้อ ๒๓๙ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จึง
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริห ารส่วนต าบล  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4  ดังนี้  

 

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม                                     
๑. นางรัชนีกรณ์  แสนพันธ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน 

การศึกษา) ระดับต้น  เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    ๑.๑   ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
            - ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        - รว่มบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
        - ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด 
        - ร่วมวางแผนทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภายใต้
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 
  ๑.๒ ด้ำนบริหำรงำน 
        - จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนดทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                              

            - วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายด้าน 
การศึกษาของหน่วยงานต่อไป 

/-ควบคุม... 



 
-๒- 

       - ควบคุมดูแล นิเทศและติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความเจริญก้าวหน้าและสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
       - ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นท่ี 
       - ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพ้ืนที่ 
      - ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
       - ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
     - ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนในพื้นท่ี     
     - มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     - พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
       - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ หรือบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
     - ชี้แจงข้อเท็จจริง  พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการ 
  ๑.๓ ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
     - ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
     - ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     - ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

๑.๔ ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
    - ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ  

และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
               ๑.๕ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โดยชอบด้วยกฎหมำย 

- งานประสานงานโรงเรียน 

- งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- งานจัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- งานพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพ่ือการศึกษา 
/งานศึกษา... 

 



-๓- 

- งานศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานติดตามผล ประเมินผล และรายงานการศึกษา 

- งานจัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ  

- งานส่งเสริมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่ต าบลหมากเขียบ 

- งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ 

- งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานหัวหน้าพัสดุ หัวหน้าการเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์ฯ และครูผู้ดูแลเด็ก 

- งานการพัฒนาหัวหน้าศูนย์ฯ และครูผู้ดูแลเด็ก 

- งานติดตาม ประเมินผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
๒.  นำงสำวณภำภัช  มีพร้อม  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘- 

๓๘๐๓-๐๐๑   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                   ๒.๑  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
   - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน
การศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง 
   - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   - ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   - ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด  
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

  - ด าเนินการเก่ียวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็น 
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
   - ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ
เสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 
   - ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 
   - ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
    
 



-4- 
   - ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให้เด็ก ๆ ในพ้ืนที่
ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
   - ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพ่ือดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีการ
เติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 
   - จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็ก ๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดกล้ าค่าของ
ท้องถิ่น 
   - ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานการศึกษา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                              - งานตรวจฏีกาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๒.๒ ด้ำนกำรวำงแผน 
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   ๒.๓ ด้ำนกำรประสำนงำน 
   - ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๔ ด้ำนกำรบริกำร 
 
   - จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
   - ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาเบื้องต้นแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 
   - ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 
   - เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ  โทรทัศน์  เขียนบทความ จัดท าวารสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   - จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
                ๒.๕ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โดยชอบด้วยกฎหมำย 

- งานจัดท าฏีกาการจัดซื้อวัสดุ 

- งานจัดท าฏีกาอาหารกลางวัน 

- งานประสานงานในการด าเนินการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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- งานจัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ 

- งานให้บริการด้านวิชาการ 
๓. นำงสำวทรัพย์ทวี มะณีย์  ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร  ระดับ คศ.2  เลขที่ต ำแหน่ง  55-308-22- 

18-763 ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 
                  - รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงสวัสดิการบุคลากรภายในศูนย์และให้การ
ด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 - วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
จัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
 -  อบรม ดูแล เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 
 -  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
 -  จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ งานวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 - ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - งานผู้ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 - ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
             ๔. นำงสุมนำ  ทองพันชั่ง  ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร  ระดับ คศ.2    เลขที่ต ำแหน่ง    55-308-22-18-
765  ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง  หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

   - ให้การด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน  
และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  - วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
จัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
 -  อบรม ดูแล เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 
 -  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
 -  จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ งานวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 - ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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 - งานผู้ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 - ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
             ๕. นำงยุพำภรณ์  สิงห์ค ำ   ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร  ระดับ คศ.2 เลขที่ต ำแหน่ง 55-308-22-18-
764 ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง  หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

   - ให้การด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน  
และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  - วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
จัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
 -  อบรม ดูแล เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 
 -  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
 -  จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ งานวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 - ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - งานผู้ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 - ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
             ๖. นำงกัญญำรัตน์  นนทะบุตร   ต ำแหน่ง  ครู  ระดับ คศ.๑ เลขที่ต ำแหน่ง 55-308-22-18-766 
ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาราม  หน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

   - ให้การด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน  
และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  - วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
จัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
 -  อบรม ดูแล เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 
 -  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
 -  จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ งานวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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 - ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - งานผู้ประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 - ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
              8. นำงแพงจันทร์  ผำสุข  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคม
ศิลำรำม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยเกี่ยวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มี 
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ  ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก 

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 

- ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์  
สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆกันโดยให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งของ และผู้คนที่อยู่รอบข้าง 

- สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของเด็กเพ่ือจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง 
ทั้งปกติและผิดปกติท่ีเกิดกับเด็ก 

- จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน 

- ประสานความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอดจนเป็นสื่อกลางใน 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 

- มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่นการศึกษาหาความรู้ 

- มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การพัฒนาด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและจริยธรรม 

- รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล  ความรู้และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้าน 
ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆในชุมชน 

- ช่วยเหลืองานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาและบันทึกข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

-  ช่วยเหลือการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 

-  ช่วยเหลือกิจกรรมงานโครงการต่าง ๆ ของ อบต. เช่น การประดับผ้า,การจัดการประชุม,การจัดเตรียม 
                   สถานที ่

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 9.นำงสมคิด   ปัญญำคม  (พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก้ำนเหลือง  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานช่วยเหลือครูเก่ียวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ   
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก 

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 

- จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน 

- ประสานความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอดจนเป็นสื่อกลางใน 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 

- มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่นการศึกษาหาความรู้ 

- มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การพัฒนาด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและจริยธรรม 

- ช่วยเหลืองานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาและบันทึกข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

-  ช่วยเหลือการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 

-  ช่วยเหลือกิจกรรมงานโครงการต่าง ๆ ของ อบต. เช่น การประดับผ้า,การจัดการประชุม,การจัดเตรียม 
                   สถานที ่

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 10.นำงสำวธิดำรัตน์   สุขเกษม (พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนก้ำนเหลือง  มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานช่วยเหลือครูเก่ียวกับอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ   
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาของเด็ก 

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 

- จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน 

- ประสานความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอดจนเป็นสื่อกลางใน 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว 

- มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่นการศึกษาหาความรู้ 

- มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การพัฒนาด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและจริยธรรม 

- ช่วยเหลืองานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาและบันทึกข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 

-  ช่วยเหลือการรับ-ส่ง หนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 

-  ช่วยเหลือกิจกรรมงานโครงการต่าง ๆ ของ อบต. เช่น การประดับผ้า,การจัดการประชุม,การจัดเตรียม 
                   สถานที ่

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



-9- 
 

11.นำยด ำรงฤทธิ์   รัศมี   (พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร) ต ำแหน่ง คนสวน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - ปฏิบัติงานดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ ต้นไม้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขีบบ  หมู่ที่ 9 และศูนย์พัฒนาเด็กวัดนิคมศิลาราม หมู่ที่ 7,11 
รวมถึงช่วยเหลือการปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ   อุตสาหะ  ซื่อสัตย์  สุจริต   
โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย  แบบแผน  ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 
                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ วันที่  30  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63 
           
                                     (ลงชื่อ)      

                   
                     (นายแสวง   เชื้อทอง) 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

    
 

 


