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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 
 

ที่  103/๒๕64 
 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงการกำหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบ  การแบ่งงาน การบริหารงาน   และมอบหมาย 
            การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 
            (เฉพาะราย) 

 

*********************************** 
  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  ที่   666/๒๕63  ลงวันที่ 2  ตุลาคม  ๒๕63   
เรื่อง กำหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบ  การแบ่งงาน การบริหารงาน   และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 
ของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  นั้น 
 

เน ื ่องจากได ้ม ีคำส ั ่ งองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลช ้างม ิ ่ ง  ท ี ่  881/2563 ลงว ันที่ 
30  ธันวาคม  ๒๕63  เรื ่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล  จึงเปลี่ยนแปลงการกำหนดหน้าที่ฯ ดังนี้ 

1. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มอบหมายให้ นางสุภารัตน์  อัคพิน  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-00-1101-002  ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  และรับผิดชอบในการตรวจสอบ กลั่นกรอง ตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ เร่งรัดงานที่
ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

๑) วางแผนด้านสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  ระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่ง 
การที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพพร้อมเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๒) เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ  เช่น  จำนวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็ก  และโรคต่างๆที่เกิดขึ้น 
ภายในตำบลพร้อมสรุปเป็นรายงานประจำปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการวางแผนงานด้านสาธารณสุข
ต่อไป 

๓) ควบคุมโรค  ตรวจสอบ  ป้องปราบ  และป้องกันการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ 
เกี่ยวกับโรคต่างๆและวิธีป้องกันให้ประชาชนได้รับทราบเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อและโรคระบาดในพ้ืนที่ 

๔) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การรายงานข้อมูลการดำเนินงานผ่านระบบ 
สารสนเทศ  การจัดประชุม  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและเป็นผู้ประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๕) ควบคุม ป้องกัน ปราบปราม ผู้ที่จำหน่ายยาเสพติด และจัดส่งผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการ 
บำบัด  มีการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด   

๖) สงวน  อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดการใช้ประโยชน์จาก 
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ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   
7)  การควบคุมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลช้างมิ่งให้เป็นไปตาม 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  เรื ่อง  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
โดยเคร่งครัด 

โดยมีผู้ช่วยดังนี้  
1. นางสาววิภารัตน์  พรมกสิกร   ประเภทจ้างเหมารายเดือน  ตำแหน่งคนงานทั่วไป   
2. นางสาวเกิดวิภา  บัวพิษ   ประเภทจ้างเหมารายเดือน  ตำแหน่งคนงานทั่วไป   
3. นางสาวอัจฉรา  บาลลา   ประเภทจ้างเหมารายเดือน  ตำแหน่งคนงานทั่วไป   
4. นางสาวไอระดา  จันทะรักษ์   ประเภทจ้างเหมารายเดือน  ตำแหน่งคนงานทั่วไป   

มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเก็บค่าขยะมูลฝอย  ลงชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงิน  
(เก็บเงินนอกสถานที่)  พร้อมรวบรวมนำส่งเงิน  ปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

7.1 ควบคุม ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นำสง่เงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได ้

เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่ง 
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

มอบหมายให้ นางสุภารัตน์  อัคพิน  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-00-1101-002  ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์ 
การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  และรับผิดชอบในการตรวจสอบ กลั่นกรอง ตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ เร่งรัดงาน 
ที่ได้รับมอบหมายโดยมีผู้ช่วยดังนี้  

นายปรีชา  ทาอินทะ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-08-2107-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง 

หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็ก 
และเยาวชน ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 ร่วมบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไป  
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด  
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1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ  
หรือ แผนการปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด  

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ 
ระบบงานของหน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดท่ีรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากรและเวลา  

2. ด้านบริหารงาน  
   2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเก่ียวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนดทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาเพ่ือคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่เพ่ือนำไปกำหนด นโยบาย
ด้านการศึกษาของหน่วยงานต่อไป  

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออำนวยการ 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียง 
และ เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชน 
ในพ้ืนที ่ 

2.5 ริเริ่มพัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรม 
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของพื้นที่  

2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผน ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้  

2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกำลังกาย 
เพ่ือส่งเสริม สุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นท่ี  

2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียนเพ่ือประเมินผลและนำเสนอการปรับปรุง โรงเรียน
และระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

2.10 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีกำหนด  

2.11 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด  

2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคล 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการ  
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2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และ
คณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ราชการ 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้

การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  
3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา

เพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
   4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้อง 

กับนโยบายพันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ

เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
    5. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายปรีชา  ทาอินทะ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (นัก
บริหารงานการศึกษาระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-08-2107-001  ปฏิบัติราชการแทน และรักษา
ราชการแทน  นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง  56-3-01—3803-001  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  โดยมี  
นางสาวรัชฎากร  กิณเรศ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโภชนาการ   
นางสาวสุพัสตรา   สุวรรณไชยรบ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
นางสาวนภาลัย  ไตรลาศ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และ 
นางสาวสุชดา  รัตนะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานเป็นผู้ช่วย  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
     1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน

การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและท่ีเกี่ยวข้อง  
      1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผน 
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิต 
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

     1.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม  
      1.5 ร่วมวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
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กำหนดเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 
และเพียงพอต่อการจัดการศึกษา  

    1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และ
บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา  
  1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  

 1.8 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา  
  1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาเพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร  

 1.10 ประสานและร่วมดำเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด  
  1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ 
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม คอมพิวเตอร์ กิจกรรม 
สันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดแูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็ก 
ในท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย  

 1.13 จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคี 
และรักษาไว้ซึ่ง มรดกล้ำค่าของท้องถิ่น 
  1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงานการศึกษาเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

3. ด้านการประสานงาน  
           3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
               4. ด้านการบริการ  

          4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการ ศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  

  4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา เบื้องต้น
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป  
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 4.3 ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา 
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษา 
และแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป  

 4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทำวารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษาการแนะ
แนวการศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
  4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทำสถิติปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
กำหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 

        5. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
          

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรค 
ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง โดยทันที 

๑.  นางบานเย็น  บรรเทา ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  เลขที่ตำแหน่ง  563086600267   
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมี  นางสาวนิยาพร  ทอนรินทร์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  นางสาวเมทิกา   อินทะเสย์  พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) นางปริศนา  ป้อมไชยา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน  เป็น
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานดูแลเด็ก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลและบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดกสามัคคี   
โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กับ นักบริหารงานการศึกษาและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

๒.  นางจิระพา  ไชยรา  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  เลขท่ีตำแหน่ง  56308660266    ให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมี นางสาวรุ้งนภา  สมแสน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก(ทักษะ) , นางสาววัฒนา  ไชยชมภู  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ), นางสาวเนตร
นภา  จันทะศักดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  
นางสาวจินดาพร  คะลีล้วน  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน   เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานดูแลเด็ก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลและบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มไผ่-ไผ่ทอง  โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กับนักบริหารงานการศึกษา และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓. นางสาวศิริลักษณ์  สุจริต ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตำแหน่ง  5630660026 ให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมี นางอนงพันธ์ สมจันทร์ พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
(ทักษะ), นางสาวพิมพ์นิกร จันทะรักษ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ), นางสาวปาลิตา  
เหลาแตว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) นางนุชจิรา  ไชยรา  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ), นางสาวสมไสว จันทรักษ์  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งานดูแลเด็ก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลและบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างมิ่ง โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กับนักบริหารงานการศึกษา และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



~ ๗ ~ 
 

๔. นางกิรติกร  จันทิวงศ์ ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านศรีวงศ์ทอง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมี  นางสาวสุพัฒตา   
จันทะศักดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) , นางรุ่งฤดี  ไตรยงค์   พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ),นางสาวน้ำฝน  ชานุชิต พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) และ นางสาวมุทิตา ผายเงิน พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง แม่บ้าน เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานดูแลเด็ก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลและบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวงศ์ทอง โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆกับ
นักบริหารงานการศึกษา และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรค 
ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง โดยทันที 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    1   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  5  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
      ลงชื่อ      แปลงศักดิ์  สุวรรณไชยรบ 
                      (นายแปลงศักดิ์  สุวรรณไชยรบ) 

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 
 

 
 


