-1-

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ที่ 191/2565
เรื่อง กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
***************************
เพื่อให้ การบริ ห ารราชการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองแก้ว เป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อย
รวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอานาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาตาบลและให้บริการและ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่ว น
ตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและข้อ 236 ข้อ 237 ข้อ 238 และข้อ 239 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต.จังหวัดศรี สะเกษ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ .พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ดังนี้
1. มอบหมายให้ นายปัญญา ชูเลิศ ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตาแหน่ง 55-3-001-1101-001 รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง สาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณาศึกษา วิเคราะห์
ท าความเห็ น เสนอแนะและบั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การ โดยความเห็ น ของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและล าดั บ
ความสาคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล รองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4 ส่วนราชการ คือ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(3) ควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัย สั่งการควบคุมการ
ทางาน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง ปรับปรุงติดตามประเมินผลในการปฏิบัติง่านของ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
(4) ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ ง เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กาหนดให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) ตรวจสอบการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ งเป็ นอ านาจหน้า ที่ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล เช่ น งาน
บริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานบริหารงาน
นโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ ระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบ

-2ชุมชน งานจัดประชุมทารายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุ ม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ งานข้อมูล
สถิติ เป็นต้น
(6) งานตรวจสอบ ควบคุม พิจารณาวางแผนอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
(7) งานควบคุมดูแลงานการเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อม
(8) ควบคุมดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(9) งานควบคุมภายในและรายงานติดตามและประเมินผลตามระเบี ยบคณะกรรมกาตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561
(10) เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารการบริหาร
ส่วนตาบล
(11) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล
(12) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา
(13) เรื่องที่หัวหน้าส่ว นราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคาวินิจฉัยหรือในกรณี พิเศษ
อื่นใด
(14) เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการโดยเฉพาะ
(15) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
(16) เรื่องงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
(17) งานตรวจสอบภายใน
(18) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล โดย
ชอบด้วยกฎหมาย
2. มอบหมายให้ นายประวิทย์ บุญศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน
ท้อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) เลขที่ต าแหน่ ง 55-3-00-1101-002 รั บผิ ดชอบปฏิ บัติ ห น้า ที่ต ามมาตรฐานก าหนด
ตาแหน่ง สาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรณีที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
(2) รั ก ษาราชการแทนหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ กรณี ที่ ไ ม่ มี ห รื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้
นอกเหนือจากที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว กาหนด
(3) ผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในการควบคุม ตรวจสอบ ติดต่อ ประสานงาน วางแผน
มอบหมายงาน วินิ จ ฉัย สั่ ง การควบคุ มการทางานแก้ไ ขปัญหาข้อ ขัดข้ อง ตลอดจนให้ คาปรึก ษา แนะนา ชี้แจง
ปรับปรุง ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ โดยการมอบหมายของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นลายลักษณ์
อักษร
(4) เป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในการจัดทาข้อบัญญัติตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
(5) เป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในการควบคุมดูและงานการเลือกตั้งและการเลือกตั้ง
ซ่อม
(6) เป็ นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบล ในการพิจารณาวางแผนอัตรากาลั งเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณ
(7) เป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ
(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยชอบด้วยกฎหมาย

-3สานักปลัด
1. มอบหมายให้ น างสาวจั น ทกานต์ แสวงบุ ญ ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด (นั ก
บริ หารงานทั่ วไป ระดั บต้น ) เลขที่ต าแหน่ง 55-3-01-2101-001 รั บผิดชอบปฏิบัติหน้า ที่ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง สาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น เป็นหัวหน้ากากับดูแลภายในสานักปลัด โดยบริหาร
ควบคุมงานดังนี้
(1) ควบคุมดูแลการบริหารงานของสานักปลัดให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสั่งการ หรืองานที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และจังหวัดศรีสะเกษ
(2) พิ จ ารณา ศึ กษา วิ เ คราะห์ ทาความเห็ น สรุ ปรายงาน เสนอแนะและด าเนิ น การ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งาน
ควบคุมตรวจสอบกาจัดการงานต่างๆ หลายด้านเช่น งาน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการ
สาหรั บการประชุม งานบั นทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุมงานทารายงานการประชุมและ
รายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ การติดตามผลปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ งานติดตาม
ผลงาน เป็นต้น
(3) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้ปรึกษาแนะนา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าที่ระดับรองลงมา
(4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนด
นโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
(5) กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(6) ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้
คาปรึ กษาแนะน า ปรั บ ปรุ งแก้ไ ข ติ ดตามประเมินผลงานและแก้ปัญ หาข้ อข้องในการปฏิ บัติงานในหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบ
(7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยชอบด้วย
กฎหมาย
(8) เป็ น ผู้ ป กครองบั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานส่ ว นต าบลและพนั ก งานจ้ า ง และรั บ ผิ ด ชอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการประจาในส่วนราชการสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป ให้ นางดาราวรรณ วิสีปัตน์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 55-3-01-3101-001 ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งนักจัดการ
งานทัว่ ไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. งานบริหารจัดการภายในสานักงานและบริหารราชการทั่วไป
2. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้บริหารท้องถิ่น
การบันทึกระบบ INFO (ส่วนงานการเลือกตั้ง)
3. งานกิจการสภา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับงานกิจการสภา
4. งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี
5. งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ และเรื่องนาเสนอผู้บริหาร

-46. จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและจัดทารายงานการประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบล
7. งานเกี่ยวกับการจัดทาคาสั่ง ประกาศ รักษาสมุดคาสั่ง ประกาศ
8. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ
9. งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภา
10. รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และตรวจสอบ เสนอ รายงาน ติดตามข้อมูลการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
11. งานจัดทาทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
12. การจัดตั้งและงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
13. งานติดต่อ ประสานงาน ต้อนรับ ชี้แจง และอานวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือผู้มา
ติดต่อราชการประจาจุดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
14. สารวจ รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจากองค์การบริหารส่ว น
ตาบลพร้อมทั้งเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อทราบ
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมกาหนด
นโยบายและแผนงาน
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1.1 งานธุรการและสารบรรณ มอบหมายให้ นางสาวแก่นจันทร์ อารีย์ ตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการ สานักปลัด ดังนี้
1. งานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ การจัดทาทะเบียนคุมหนังสือ
2. งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูลต่างๆ งานสัญญาต่างๆ
3. งานแจ้งเวียนหนังสือภายใน-ภายนอก
4. งานคัดแยกแฟูม เอกสาร จากผู้บริหาร ส่งตามส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์
6. งานถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารต่างๆ
7. งานจัดเตรียมและบริการสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเตรียมห้องประชุม
8. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ
9. งานการตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนา
10. งานดูแลบริการ ผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวก
11. งานการติดตามจัดส่งรายงานในสานักงานปลัด ให้เป็นไปตามที่กาหนด
12. งานจัดทา รวบรวม บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์
13. งานเปิดรับส่งข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอาเภอกันทรารมย์
14.งานทะเบียนพาณิชย์
15. งานเลือกตั้ง
16. งานเกี่ยวกับนโยบายการประหยัดพลังงาน รวมทั้งบันทึกข้อมูล E-Report
17. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
18 งานจัดทาคู่มืออานวยความสะดวกประชาชน
19. งานการเงินและบัญชี และพัสดุ
20. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-51.2 งานธุรการและสารบรรณ มอบหมายให้ นางสาวกมลทิพย์ สุภาสร ตาแหน่งพนักงาน
จ้าง ภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานในกองช่าง ดังนี้
1. งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูลต่างๆ งานสัญญาต่างๆ ของกองช่าง
2. เก็บรักษาเอกสาร ระเบียบคาสั่ง ของกองช่างให้เรียบร้อย และสามารถตรวจสอบได้
3. งานสนับสนุนและบริการประชาชน
4. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองช่าง
5. งานจัดทาเอกสาร ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารต่างๆ
6. งานจัดเตรียมและบริการสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเตรียมห้องประชุม
7. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ
8. งานการตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนา
9. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1.3 งานอาคารสถานที่ มอบหมายให้ นายกิ ต ติ ภ พ กั น นิ ด า พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ
ตาแหน่ง
ภารโรง เป็นผู้รับผิดชอบดังนี้
1. มาปฏิบัติงานเวลา 07.00 น – 17.00 น. ของทุกวันหรื อมีการรับเวรรักษาความ
ปลอดภัย
2. เปิด-ปิด สานักงานตามเวลาที่กาหนด
3. ดูแลรักษาความสะอาดภายนอกที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
5. ช่วยในการต้อนรับ ดูแล ผู้มาติดต่อราชการ
6. ดูแล ทาความสะอาด ตัดตกแต่ง ต้นไม้ ตัดหญ้า รอบบริเวณสานักงานทั้งหมด
7. ดูแลบารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทาความสะอาด
8. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. งานแผนและงบประมาณ/งานนโยบาย มอบหมายให้ให้ นายศักดิ์ชัย สมภาวะ ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 55-3-01-3103-001 รับผิดชอบดังนี้
2.1 งานแผนและงบประมาณ
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
4. จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
5. จั ด ท าบั ญ ชี โ อนงบประมาณและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี
6. จัดเวทีประชาคม
7. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
8. ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
9. ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ส่วนงบประมาณ
10. จั ด ทาบัญ ชีโ อนงบประมาณ และแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas) ส่วนงบประมาณ
11. ดูแลระบบสารสนเทศงานนโยบายและแผนอื่น
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-62.2 งานนโยบาย
1. งานตามข้อสั่งการรัฐบาล กรม จังหวัด
2. งานข้อมูล หรือสารสนเทศของหน่วยงาน
3. งานการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ นางสาวอารีรัตน์ ชัยจันทร์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 55-3-01-3102-001 ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1. งานบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตาบล
พนักงานครูตาบล พนักงานจ้าง การสรรหา การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน และการปรับ
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพ ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายกาหนด
2. งาน ระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)
4. งานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้บริหาร/สมาชิกสภา
อบต.
5. งานการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และผู้บริหาร/
สมาชิกสภา อบต.
7. งานสวัสดิการพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
8. งานระบบทะเบียนบุคลากรจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น สปสช.
(nhso)
9. งานการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
10. งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของพนักงานส่วนตาบล พนักงาน
ครู พนักงานจ้างและต่อสัญญาจ้าง
11. งานเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียน การลาประจาปี
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นายอนันต์ ประเสริฐศรี พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานข้อมูลวิชาการเกษตร ปศุสัตว์และเทคโนโลยี
2. งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร
3. งานสวัสดิการเกษตร
4. งานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
5. งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
6. งานควบคุมและปูองกันโรคระบาดในพืชและสัตว์
7. งานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
8. งานสารวจข้อมูลการเกษตร ปศุสัตว์
9. งานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
10. งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
11. งานควบคุมและปูองกันโรคระบาดในพืชและสัตว์
12. งานส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-75. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายสรายุทธ ทัดเทียม พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
2. การปฏิบัติงานปูองกันและระงับอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
3. จัดเตรียมประสานงานและอานวยความสะดวกในการปูองกันและระงับสาธารณประเภท
ต่างๆ
4. จัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธาณภัย
5. การฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยประเภทต่างๆ
6. ดูแลระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
7. การจัดสถานที่ในงาน กิจกรรม พิธีต่างๆ
8.งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
9. จัดทาเบียนประวัติ บัตรประจาตัวอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
10. งานประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง
11. ช่วยรับผิดชอบดูแลบารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง
12. งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
13. งานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
14. ร่วมดูแลทรัพย์สินในอาคารสานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบล
13. บันทึกข้อมูลในระบบ INFO (ส่วนงานบรรเทาสาธารณภัย)
14. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมดูแล
15. งานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
16. งานระบบพลังงาน e-report
17. ช่วยสนับสนุนดูแลระบบ website อบต.หนองแก้ว
18. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
19. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ย วข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่นการจัด
ประชุมประชาคม การจัดสถานที่
6. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางอุมาพร อดทน ตาแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 55-3-01-3801-001 ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับ
ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
2. งานลงทะเบียนระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. งานส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาศั กยภาพของผู้ สู ง อายุ คนพิก าร เด็ ก สตรีแ ละเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
4. งานกองทุน สปสช./งานกองทุนระบบการดูแลระบบระยะยาวด้านสาธารณสุข สาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
5. งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (DCY CSG)
6. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
7. งานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติ
8. งานด้านการให้คาแนะนาและช่วยเหลือ ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

-89. งานด้านประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
10. งานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจาปี
11. งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลาง(e-social welfare)
12. งานกากับควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงของอปท.
13. งานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ
14. ช่วยสนับสนุนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงของ อปท.
14.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7.งานอนามัย สิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ บัวงาม พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ปฎิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ เบื้องต้นที่
ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม สุขภาพ การเฝูาระวัง
โรค ฯลฯ
2. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
4. งานควบคุมปูองกันโรค
5. ช่วยสนับสนุนกองทุน สปสช./LTC
6. งานข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.๒
7. งานรักษาความสะอาดและงานขยะมูลฝอยทั่วไป
8. ระบบ INFO
9. งานระบบทะเบียนพาณิชย์
10. งานจัดทาโครงการขอรับเงินงบประมาณจากหน่วยงานสปสช./หน่วยงานอื่นๆ ใน
12. งานโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
13. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
14. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กองคลัง
1. มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ทัดเทียม ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง
ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 55-3-04-2102-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่ระบุไว้
เป็นหัวหน้ากากับดูแล โดยให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานด้านการคลังของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และตรงตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งกองคลัง แบ่งงานหน้าที่ราชการภายในกองคลัง ออกเป็น 4 งาน ดังนี้
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ฎีกานอกงบประมาณและเงินอุดหนุน ต่างๆ ให้
ทาหน้าที่ดูแล และควบคุมการเบิกจ่าย การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด การลงทะเบียนคุมรายจ่าย
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ

-9- ควบคุมการรับจ่ายเงินสะสม การยืมเงินสะสม การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี การยืมเงินทดรอง
จ่ายต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาการเบิกจ่าย
– การให้ คาแนะน า ชี้แจง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคลั งให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตรวจสอบรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจาปี
- ตรวจการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน
- ตรวจสอบงานบัญชีเงินสดรับ เงินสดจ่าย ทะเบียนรายรับ
- ตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจาวัน
- กากับงานด้านจัดทางบการเงินประจาเดือนรายงานผู้บริหาร
- ตรวจสอบและกากับดูแลงบแสดงฐานะการเงินประจาปีงบประมาณ
- ตรวจสอบเงินรายรับ – รายจ่าย เพื่อรายงานผู้บริหารทราบ
- ตรวจสอบเงินสะสม และเงินสารองเงินสะสม เสนอผู้บริหารทราบ
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในเรื่องการ
ให้บริการสาธารณะ
- ตรวจฏีกาและงานเบิก-จ่าย
- ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
- กากับดูแลระบบ E-LAAS ตรวจสอบความถูกต้องของงบแสดงฐานะการเงิน
- ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านการควบคุม ดูแลจัดเก็บ
รักษาทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และ ตรงตาม
ระเบียบของทางราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมแซมบารุงรักษา การจาหน่าย
และ
การดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น
2. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่างด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในงานด้านการพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งนักวิชาการ
เงิ น และบั ญ ชี ( ปฎิ บั ติ ก าร/ช านาญการ ) เลขที่ ต าแหน่ ง 55-3-04-3201-001 มอบหมายให้
นางสุ ว รรณี ส่ ง เสริ ม ต าแหน่ ง นั กวิ ช าการจัด เก็ บ รายได้ ช านาญการ เลขที่ ต าแหน่ ง 55-4-3203-001
รักษาการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ โดยมีนางสาวเยาวพา บัวงาม พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น คณะกรรมการรั บ เงิ น -ส่ ง เงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจาวัน
2. จั ด ท าฎี ก าเบิ ก เงิ น ลงเลขรั บ ฎี ก าวั น ที่ รั บ ใบเบิ ก และน าส่ ง ให้ ง านควบคุ ม
งบประมาณ ตัดยอดงบประมาณ
3. ลงบัญชีเงินจากใบนาส่งและทะเบียนเงินรายได้
4. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรร

-105. จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันที่มีการับ -จ่าย และเสนอให้คณะกรรมการ
เก็บเงินรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน
6. รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลือกทา
ตามแบบ/จ.ส.02 ภายในกาหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
7. จัดทาทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่
1. ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับ และเงินฝากธนาคารให้
ถูกต้องตรงกัน
2. ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินจ่าย และ
statement ของธนาคาร รวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
3. ทะเบียนคุมเงินค้าประกันสัญ ญาตรวจสอบกับเงินสดรับและส าเนา
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
4. ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทามาตรวจสอบกับสมุดเงินจ่ายและบันทึก
แยกประเภทให้ถูกต้อง
5. จัดทาทะเบียนคุ มเงิน ค่า ใช้จ่าย 5% และเงิ นนอกงบประมาณทุ ก
ประเภทลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
6. จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย ติดตามการส่งใช้เงินยืมจาก
ลูกหนี้จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสด เป็นเงินโอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร เงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 ทุ กสิ้นเดือน
และมีการปิดบัญชี
8. การจัดทารายงานต่างๆ ได้แก่
1. การจัดรายงานประจาเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรง
กับรายงานสถานะการเงินประจาวัน รายงานเงินรับฝาก รายงานกระแสเงินสด งบรับจ่ายเงินสด กระดาษทาการงบ
กระทบยอด รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม งบประมาณคงเหลือ กระดาษทาการ
รายจ่าย งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับเงิน และเงินสดประจาเดือนงบทดลองประจาเดือน
2. การจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี
จัดทางบแสดงผลการดาเนิน
10. การจัดทารายงานส่งตามกาหนด ได้แก่
1. รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2. รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน(งวดตุลาคม-มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10
เมษายน งวดรายการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนในเดือนตุลาคมของทุกปี
3. รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม-มีนาคม) รายงานภายในวันที่
10 เมษายน งวดเมษายน – กันยายน รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม
4. รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุ กเดือน 3 เดือน
ภายในวันที่ 10 ของเดือน (มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม)
5. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน ธันวาคม
6. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร(เงินฝาก
ประจา) ทุกเดือน ก.พ.,พ.ค.,ส.ค.และ พ.ย. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(เงิน
ฝากออมทรัพย์) ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน โดยจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
7. รายงาน GPP

-1111. จัดทา รวบรวม บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS Web Online
12. จัดทา รวบรวม บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ในระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-Plan) ส่วนงานการเงินและบัญชี
13. จัดทา รวบรวม บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
14. จัดทา รวบรวม บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ในระบบสารสนเทศงานการเงิน บัญชีอื่นๆ
15. งานจัดทาฎีกาเงินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายทุกประเภทในกองคลัง
16. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากจากผู้บังคับบัญชา
3. งานการเงิน มอบหมายให้นางสาวเยาวพา บัวงาม พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานเบิกจ่ายในระบบ E-laas
2. งานเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. งานเกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
5. จัดทาฎีกา ทุกส่วนงาน
6. งานเกี่ยวกับประกันสังคม
7. จัดเก็บฎีกาทุกสานัก
8. ตรวจเช็คฎีกาที่เบิกจ่ายแล้วก่อนเก็บเข้าแฟูม
9. จัดทาเลขคุมฎีกาเลขที่คลังรับ
10. งานทะเบียนรายจ่ายเงินงบประมาณ(ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย)
11. รวบรวมฎีกาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทารายการจัดทาเช็ค การเขียนเช็คสั่งจ่าย
12. ช่วยงานด้านงานทะเบียนเงินยืมเงินงบประมาณรายจ่าย
13. จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณพร้อมลงรายการในสัญญาตอน
ส่งใช้เงิน
14. ตรวจสอบกากับลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณติดตามทวงเงินยืมเงินงบประมาณ
15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มอบหมายให้ นางสุวรรณี ส่งเสริม ตาแหน่ง นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 55-3-04-3203-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้
รับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงิน
รายได้ ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งนาใบนาส่งเงิน โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับโอนต่างจังหวัดและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นามารวมในใบนาส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัด
ก่อนนาฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อให้สอบยันให้ตรงกัน
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอี ยดต่างๆ ของผู้มาชาระค่า
ภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถู กต้องครบถ้วนและทาให้เป็นปัจจุบัน มีการจาหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่
เสร็จรับเงิน และวันที่รับชาระเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
3. งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้ งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุม
จัดทารายงานประชุม จัดทารายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษีเพื่อกาหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี
4. จาหน่ายลูกหนี้ค้างชาระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตาม

-12ทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง
5. จั ดทะเบี ย นคุ มลู กหนี้ ค้า งช าระออกจากบั ญชี เร่ งรั ดการจั ดเก็ บรายได้ มีก าร
ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง
6. จัดทา ภ.บ.ท19 บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด 6% เป็นประจาทุก
เดือนพร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้อง
7. งานจัดทาทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6
8. จัดทา รวบรวม บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ในระบบข้อมูลกลาง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO Web Online)ส่วนการจัดเก็บรายได้
9. จั ดทา รวบรวมบันทึ กข้อมู ล ปรับปรุงข้อ มูล ในระบบสารสนเทศ เพื่ อการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) ส่วนการจัดเก็บรายได้
10. จัดทา รวบรวม บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (eLAAS web Online) ส่วนการจัดเก็บรายได้
11. จั ดทา รวบรวม บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ในระบบแผนที่ภ าษี (LTAX
3000)
12. จัดทา รวบรวมบันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ในระบบสารสนเทศงานส่วน
จัดเก็บรายได้อื่นๆ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
5. งานจั ด เก็ บ รายได้ มอบหมายให้ น างสาวบุ ป ผา บั ว พา พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
.เร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจาเดือน
1. จัดทา ภบท. 6
2. จัดทาทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖
3. งานเพิ่มประสิทธิภาพและจัดเก็บภาษีโรงเรือน ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต หรือ
หนังสือรับรองสถานที่ จาหน่ายอาหาร อากรฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
4. งานจดทะเบียนพาณิชย์/คุมใบเสร็จรับเงิน /- จัดเก็บค่าน้าประปา
5. งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม การอนุญาต ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
5. จัดเก็บค่าน้าประปา
6. ใบนาส่งเงิน
7. ทะเบียนเงินรายรับ
8. ออกใบเสร็จรับเงินทั่วไปและใบเสร็จรายได้อื่น
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. งานทะเบียนและพัสดุ มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ทาทอง ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 55-3-04-3204-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานทะเบียนคุมพัสดุ - เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
2. จัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1,
ผด.2,ผด.3,ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดาเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย

-134. ดาเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาสินทรัพย์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแก้วตลอดจนการจาหน่ายทรัพย์สิน และดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การกาหนดเวลา
5.จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
( แบบ สขร.1) ทุกเดือน
6. จัดทาทะเบียนทรัพย์สินและออกเลขพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์
เพื่อ ควบคุมพัสดุ โดยกาหนดเลขรหัสครุภัณฑ์ และลงเลขรหัสครุภัณฑ์ในทะเบียนคุม แยกชนิดและแสดงรายการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด และให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย - เก็บรักษา
พัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องต้องตรงตามบัญชีหรือ ทะเบียน
7. จัดทาบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ เบิกจ่ายวัสดุ ให้
ลงทะเบียนคุมวัสดุ เพื่อควบคุมพัสดุแยกเป็นชนิดและรายการ
8. ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งที่ มีการเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน
9. จัดทาทะเบียนเงินประกันสัญญา พร้อมทั้งตรวจสอบกาหนดคืนหลักประกันสัญญาให้
เป็นปัจจุบัน
10. จัดทารายละเอียดทรัพย์สินประจาปี
11. จัดทาและบันทึกการดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามที่
กรมส่งเสริมฯ กาหนด
12. จัดทาบัญชีแยกประเภทเป็นรถประจาตาแหน่ง รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 1/แบบ2)
- สารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน
- จัดทาใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
- จัดทาสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ประจารถแต่ละคัน
- กรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางและรถรับรอง
- กาหนดปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้
- จัดทาสมุดแสดงรายการซ่อมบารุงรถแต่ละคัน
- ควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
13. ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินที่ชารุดของอบต.
14. มีห น้าที่กาหนดรหั สประจาครุภัณฑ์ทั้งหมดของอบต.และจัดทาทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบการเขียนรหัสให้ถูกต้อง
15. ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุกลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยงานของ
อบต./ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16. บันทึกรายงานพัสดุเข้าระบบบัญชี (e-LAAS) ทุกรายการ
17. บันทึกรายการจัดซื้อจัดจ้างบนระบบเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง (EGP)
18. จัดพิมพ์เอกสารการจัดซื้อ – จัดจ้าง
19. ซ่อมแซมและบารุงทรัพย์สินของอบต.ให้ถูกต้องตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
กาหนดลงทะเบียนคุมพัสดุของทุกสานัก/กอง
20. ก่อนสิ้ น เดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัส ดุประจาปี
รายงานตรวจสอบพัสดุประจาปี หากมีพัสดุเสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง

-147. งานธุ ร การและบริ ห ารงานทั่ ว ไป มอบหมายให้ นางมนฤดี กุ ล าราช ลู ก จ้ า งประจ า
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ (กองคลัง)
2. ช่วยงานพัสดุ จัดเอกทาเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ช่วยงานการเงิน จัดทาฏีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ-นอกงบประมาณ
4. งานร่างหนังสือ โต้ – ตอบ รายงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
5. งานสวัสดิการต่างๆ ของกองคลัง
6. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และแนะนาอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
7. งานจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
8. เอกสารการเบิกจ่ายน้ามัน
9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ให้ นางสาวจิราวรรณ แสวงผล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงาน
ทั่วไป มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กองการศึกษาฯ ช่วยงานการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. ช่วยสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่งานการสอน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
3. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณลักษณะตามวัย
4. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
7. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกาหนด
8. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10. จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
11. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
13. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน

-1514. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16. จัดระบบธุรการในชั้นเรียน
- บัญชีเรียกชื่อนักเรียน
- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
- สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก
- แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
18. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง
1. มอบหมายให้ นายไชยวัฒน์ สุทธิกรม ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 55-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้ากากับดูแลรับผิดชอบภายในกองช่าง ให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ โดยควบคุมให้คาปรึกษาและตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่นงานโยธา
งานด้านไฟฟูาและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานสารวจ งานช่างรางวัด งานช่า งเขียน
แบบ งานช่างเทคนิค งานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล งานวางแผน ออกแบบและควบคุม งาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งาน
ผังเมือง รวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของกองช่าง ดังนี้
2. งานก่อสร้าง มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สมบัติหอม ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญ
งาน เลขที่ตาแหน่ง 55-3-05-4701-002 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
2. งานวางแผนโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
3. งบประมาณราคากลาง
4. งานซ่อมบารุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้า ทางระบายน้า ทางเท้า
5. งานควบคุม ดูแลอาคารสถานที่
6. งานให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
7. งานควบคุมพัสดุเกี่ยวกันงานด้านโยธา
8. งานลงบันทึกในระบบ INFO
9. งานลงระบบEGP (ราคากลาง)
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มอบหมายให้ นายโสภณ บัวงาม ตาแหน่ง นายช่าง
โยธาชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง 55-3-05-4701-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานออกแบบ ประมาณราคา และบริการข้อมูล
2. งานการระบายน้า แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง การบารุงรักษา คู คลอง ท่อระบายน้า ทาการ
สารวจพื้นที่และโครงการปูองกันน้าท่วมขัง
3. ควบคุมการก่อสร้างถนนและสะพาน อาคาร ท่อระบายน้า ฯลฯ
4. งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-165. งานสารวจออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน -ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมถึงเรื่องร้องเรี ยนและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและควบคุมอาคาร
6. งานตอบปัญหาและชี้แจงให้คาแนะนาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานกองช่าง
7. งานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
8. งานลงระบบEGP (ราคากลาง)
9. งานลงบันทึกในระบบ INFO
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. งานก่อสร้างและงานออกแบบควบคุมอาคาร มอบหมายให้นายพงษ์พิทักษ์ จันทร์แจ้ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานโยธางานด้านช่างสารวจ
2. งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบและงานก่อสร้าง
3. ช่วยงานคานวณสามัญด้านช่างโยธา การควบคุมการก่อสร้าง ด้านช่างโยธา
4. การวางแผนงานโครงการก่อสร้าง
5. ช่วยปฏิบัติงานการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างบารุงรักษาด้านช่างโยธา
6. ปฎิบัติหน้าที่ในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ดูแล บารุงรักษา เครื่องใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวกับระบบสูบน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 1
7. ปฎิบัติหน้าที่เปิด- ปิด การสูบน้าให้กับเกษตรกรในการทาการเกษตร
8. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
9. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. งานสาธารณู ป โภค มอบให้ นายชัย ชนะ ตามศรี พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟูา ในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บารุงรักษา
ซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟูา
2. จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
3. จัดตกแต่งไฟฟูา สถานที่ เวที เกี่ยวกับงานพิธีต่างๆ
4. ควบคุม ดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟูาสาธารณะ
5. เบิกจ่าย ควบคุม จัดเก็บรักษาเครื่องเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
6. ช่ว ยดูแล รั กษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัส ดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
7. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
8. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. งานสาธาณูปโภค มอบหมายให้นายอภิวัตร เสนาะศัพย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานประปา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบน้าประปาบ้านเปือยและ ระบบน้าประบ้านกอก
2. ปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้าประปา
3. ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งมาตรวัดน้าประปา
4. ปฏิบัติหน้าที่จดมาตรวัดน้าประปา และจัดเก็บเงินค่าน้าประปานาส่งเงินกองคลัง

-175. ช่ว ยดูแล รั กษา จัดเตรียมและให้ บริการเรื่องสถานที่วัส ดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
6. จัดทาทะเบียนผู้ใช้น้าประปา
7. จัดทาแผนผังเกี่ยวกับระบบประปา
8. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
9. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. งานสาธารณูปโภค มอบให้ นายอนุชา สรรพสาร พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานจด
มาตรวัดน้า เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบน้าประปาบ้านหนองแก้ว และระบบน้าประบ้านกอก
2. ปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้าประปา
3. ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งมาตรวัดน้าประปา
4. ปฏิบัติหน้าที่จดมาตรวัดน้าประปา และจัดเก็บเงินค่าน้าประปานาส่งเงินกองคลัง
5. ช่วยดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ
6. จัดทาทะเบียนผู้ใช้น้าประปา
7. จัดทาแผนผังเกี่ยวกับระบบประปา
8. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
9. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กองการศึกษา
1. ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม(นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา ระดั บ ต้ น ) เลขที่ ต าแหน่ ง
53-3-08-2107-001 มอบหมายให้ นายประวิทย์ บุญศักดิ์ ตาแหน่ง รองปลัด (นักบริหารงาน ระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง 55-3-00-1101-002 รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ให้ปฏิบั ติ หน้า ที่ต ามมาตรฐานกาหนดที่ร ะบุไ ว้ มีห น้าที่ ควบคุมงาน งานบั งคั บบัญ ชาช่ว ยเหลื อ
รับผิดชอบงาน บริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
2. งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ นายปณิธิ
โคตรวงค์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตาแหน่ง 55-3-08-3806-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
กาหนดที่ระบุไว้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาศพด.
2. งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3. งานการจัดการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
4. การจัดทางบประมาณเพื่อการศึกษา
5. ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา
6. งานกีฬาและนันทนาการ (การส่ งเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนด้านกีฬาและ
นันทนาการรวมถึงการ สรุปผลการดาเนินงาน)
7. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (ส่งเสริมการศาสนา ฌาปนกิจสถาน อนุรักษ์วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานปลูกฝังจิตสานึก)
8. การประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ

-189. รายงาน ติดตาม ขอรับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ของครูผู้ดูแลเด็กจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจัดทาเอกสารเบิกจ่าย
10. งานบริการและบารุงสถานศึกษา
11. สารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์
12. จัดทารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
13. งานอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน
14. งานด้านวัสดุการศึกษา
15. งานอุดหนุนกิจการการศึกษา
16. งานด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
17. งานดูแลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน จัดเตรียมและบริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครูสื่อ
การเรียนการสอน แก่สถานศึกษา
18. งานขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอบต. (เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน)
19. จัดทารวบรวม บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)
20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบหมายให้ นายปณิธิ โคตรวงศ์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 55-3-08-3806-001 มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
1. งานจัดการศึกษา
2. งานบริการและบารุงสถานศึกษา
3. งานดูแลการปฏิบัติงานครูผู้สอน จัดเตรียมและบริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียน
การสอน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. งานอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน
5. งานอุดหนุนกิจการการศึกษา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3.1 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ วงค์ใหญ่ ตาแหน่ง ครู
ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 55-3-08-6600-162 เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปาให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ และมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบบุคลากร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่วางไว้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่งานบุคลากร และการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตรงานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนชุมชน งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึ งการดาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานละวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทาแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง
3.จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การจัดกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล

-194. จัดทาภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
5. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
6. เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
เล็ก
7. นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่ในฐานะครูผู้ดูแลเด็ก
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรี ยน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. ครูประจาชั้นเตรียมอนุบาล
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
3. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
4. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
7. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกาหนด
8. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10. จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
11. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
13. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
14. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16. จัดระบบธุรการในชั้นเรียน
- บัญชีเรียกชื่อนักเรียน
- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
- สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก
- แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก

-2017. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
18. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา มอบหมายให้ นางสาวชุลีพร เสนาะศัพท์ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และนางสาวพัชรา แสวงวงค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา ปฏิบัติหน้าที่ทีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจั ดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ช่วยสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่งานการสอน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรี ยนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
3. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
4. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
7. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกาหนด
8. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10. จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
11. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
13. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
14. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16. จัดระบบธุรการในชั้นเรียน
- บัญชีเรียกชื่อนักเรียน
- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
- สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก
- แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
18. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

-213.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม ให้ นางวงค์ประสิทธิ์ เครือไชย ตาแหน่ง ครู
ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 55-3-08-6600-164 เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ และมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.
2553ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก รับผิดชอบ
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่วางไว้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่งานบุคลากร และการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งาน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรงานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนชุมชน งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ และ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานละวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทาแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง
3.จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การจัดกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล
4. จัดทาภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
5. ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
6. เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
เล็ก
7. นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่ในฐานะครูผู้ดูแลเด็ก
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. ครูประจาชั้นเตรียมอนุบาล
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
3. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
4. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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7. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกาหนด
8. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10. จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
11. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
13. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
14. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16. จัดระบบธุรการในชั้นเรียน
- บัญชีเรียกชื่อนักเรียน
- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
- สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก
- แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
18. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบหมายให้ นางเจียมใจ เจริญศรี พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก และนางสาวดารารัตน์ พรหมดี พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม ปฏิบัติหน้าที่ทีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ช่วยสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่งานการสอน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
3. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณลักษณะตามวัย
4. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
7. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกาหนด
8. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
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11. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
13. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
14. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16. จัดระบบธุรการในชั้นเรียน
- บัญชีเรียกชื่อนักเรียน
- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
- สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก
- แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
18. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.5 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี มอบหมายให้ นางรัตนพิมล คาชมภู พนักงานจ้าง
ตามภารกิจตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน
กาหนดที่ระบุไว้ และมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รวมถึงการดาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ได้แก่งานบุคลากร และการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตรงานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนชุมชน งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานละวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทาแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง
3.จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การจัดกระบวนการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล
4. จัดทาภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
5. ประสานความร่วมมื อกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
6. เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
เล็ก
7. นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่ในฐานะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

-241. ครูประจาชั้นเตรียมอนุบาล
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
3. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
4. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
7. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกาหนด
8. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10. จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
11. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
13. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
14. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16. จัดระบบธุรการในชั้นเรียน
- บัญชีเรียกชื่อนักเรียน
- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
- สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก
- แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
18. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.7 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ นางสาวทิพวรรณ ศรีสาอางค์ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่ทีเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ช่วยสนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่งานการสอน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
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- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเกมการศึกษา
3. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
4. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
7. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกาหนด
8. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10. จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
11. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
13. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
14. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15. จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16. จัดระบบธุรการในชั้นเรียน
- บัญชีเรียกชื่อนักเรียน
- สมุดรายงานประจาตัวเด็ก
- สมุดบันทึกการพัฒนาการเด็ก
- แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17. รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลาดับ
18. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.8.งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ บัวแย้ม ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดโพธิ์ศรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดสง่าวราราม
2. จัดทาบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
3. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
4. รับผิดชอบงานธุรการในกองการศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-26หน่วยตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบภายใน . ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง โอน(ย้าย) พนักงานส่วน
ตาบล ในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน เลขที่ตาแหน่ง 55-3-12-3205-001 มอบหมายให้ นาย
ปัญญา ชูเลิศ ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดที่ระบุไว้ เป็น
ผู้สนับสนุนในการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายใจ มีความรับผิดชอบดังนี้
1. ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ
ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ
2. ช่วยสนับสนุนตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทาสัญญา
การจัดซื้อพัส ดุ การเบิ กจ่ าย การลงบั ญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัส ดุ ตรวจสอบ การใช้ และเก็บรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
3. ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบปูองกันการรั่วไหล
เสียหายในการใช้ จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ
4. ช่วยสนับสนุน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินงานการบริหารจัดการการงบประมาณ การเงิน
การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ
5. ช่วยสนับสนุน ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และ นโยบายของส่วนราชการ
6. ช่วยสนับสนุน กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการ ควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการ
ควบคุมภายใน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง หากมีตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งว่างลง แล้วภายหลังมีผู้มาดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ที่มาดารง
ตาแหน่ งแทนดั งกล่ าวมีห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบ ปฏิบัติง านเช่น เดียวกั บผู้ ที่ด ารงตาแหน่งอยู่ก่อนแล้ ว เว้นแต่จ ะมีการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมอื่นๆ
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิ ด ความเรี ย บร้ อ ย หากมี ข้ อ ขั ด ข้ อ งหรื อ อุ ป สรรคในการท างาน ให้ ร ายงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ ชั้ นต้ น ก่ อ น
เพื่อดาเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

(นายสนิท แสวงผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว

