คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
ที่ ๑๔๑ / ๒๕65
เรื่อง การแก้ไขคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เฉพาะกองการศึกษา
--------------------------------------ตามที่เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้มีคำสั่ง ที่ 37/๒๕65 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่ อ ง
การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง นั้น
เนื่องจากเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ โดยโอนมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
จึงมีความจำเป็น ที่ ต้ อ งแก้ ไ ขคำสั่ ง การมอบหมายงานและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานเทศบาลและ
พนักงานจ้างให้ตรงตามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านของเทศบาลตำบลกรอกสมบู ร ณ์ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 เอกูนวีสติ แห่งพระราชบัญญั ติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 , ข้อ 5 และข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ ๒63 - ๒64 จึงแก้ไขคำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
ที่ 37/๒๕65 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะในส่วนของกองการศึกษา ดังนี้
กองการศึกษามีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 12 อัตรา (พนักงานเทศบาล 4 อัตรา พนักงานครู 4 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา) ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 30-208-2107-001
2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 30-208-2107-002
เนื่องจากทั้งสองตำแหน่งเป็นตำแหน่งว่าง จึงมอบหมายให้ นางสาววรารัตน์ ชินวัฒนกาญจน์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 30-2-08-3803-001 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษา
ราชการแทน โดยปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บริห ารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และกำรศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชำชนใน
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามที่กำหนด
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนา คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่รัฐกำหนด
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคน พิการ ผู้ดอยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อนำไปกำหนดนโยบายด้าน
การศึกษาของหน่วยงานต่อไป
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออำนวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นที่
2.5 ริเริ่มพัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพื้นที่
2.6 ควบคุ ม ดู แ ลการออกแบบและพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื ่ อ สนั บ สนุ น การวางแผนใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่
ดีของประชาชนในพื้นที่
2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนำเสนอการปรับปรุง โรงเรียนและ
ระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2.10 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจ ารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้หน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ
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3.2 ร่ว มติดตามและประเมินผลงานของเจ้ า หน้ า ที่ ในบัง คับบัญชา เพื่อให้ก าร ปฏิบัติง าน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชาเพื่อให้
เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 งานบริหารทั่วไป
3. นางสาวนุชจลี มาสุ่ม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 30-2-08-4101001 ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ
หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย
และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูล
จำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้ง
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป
1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้
การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียมและดำเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดำเนินงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา

ห น้ า | 4
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.12 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่าง
ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นางสาววรารัตน์ ชินวัฒนกาญจน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 30-208-3803-001 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้าน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.5 ร่วมวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนด
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนางานด้านการศึกษา
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1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
1.10 ประสานและร่ วมดำเนิ นการเรื ่ องการพิ จารณาเลื ่ อนขั ้ นเงิ นเดื อน ค่ าตอบแทน หรื อ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ งบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็ก ๆ ใน
พื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กใน ท้องถิ่นมี
การเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
1.13 จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็ก ๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ ซึ่งมรดกล้ำค่า
ของท้องถิ่น
1.14 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้า นการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่ว มดำเนินการวางแผนการทำงานของ
หน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค ำแนะนำปรึกษา เบื้องต้นแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
4.3 ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทาง การเลือกอาชีพ
ที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
4.4 เผยแพร่ ก ารศึ ก ษา เช่ น จั ด รายการวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ เขี ย นบทความ จั ด ทำวารสาร สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ แนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
5. นางสาวนงนุช เหมือนส่อน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 30-2-086600-155 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์ พั ฒ นา
เด็ กเล็ก รวมถึงการดำเนิ น งานในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ เป็ นตามนโยบายและแผนงานที่ว างไว้ อย่า งถูก ต้ อ ง
ตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานการจัด
ประสบณ์การณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสยั ให้
ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม การ
พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2 ออกแบบการจัด การเรี ยนรู้โ ดยเน้นผู้เ รีย นเป็นสำคัญ เพื่อให้ผ ู้เ รีย นมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
1.3 จัดกิจกรรมการการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.4 เลือกและใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียรู้
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับตัวชี้วัด
และจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน
2.2 ดำเนิน การตามระบบดูแลช่ว ยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้เรียน
รายบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม
3. ด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
➢ ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวศิริรัตน์ เหมือนส่อน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. นางสาวศิริรัตน์ เหมือนส่อน ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 30-2-086600-156 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียน อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.1 สร้างและหรือพัฒ นาหลักสูตร โดยจัดทำรายวิช าและหน่ว ยการเรียรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
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1.2 ออกแบบการจัด การเรี ยนรู้โ ดยเน้นผู้เ รีย นเป็นสำคัญ เพื่อให้ผ ู้เ รีย นมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
1.3 จัดกิจกรรมการการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้
1.5 วัดและประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้ว ยวิธ ี ก ารที่ ห ล่ า กหลาย เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียนเสริมแรง
ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความปลอดภัย และการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ดำเนิน การจตามระบบดู แลช่ว ยเหลื อผู ้เรีย นโดยใช้ข ้ อ มูล สารสนเทศเ กี่ยวกับผู้ เรี ย น
รายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
2.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา เพื่อใช้ในการส่งเสริม
สนับสนุน
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.2 มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
➢ ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวนงนุช เหมือนส่อน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
➢ หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะครูผู้ดูแลเด็ก
(1) เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 5)
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา
(3) จั ด อบรมสั ่ ง สอนและจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์
และคุณลักษณะตามวัย
(4) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(6) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(7) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด
(8) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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(9) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
(10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
(11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
(12) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
(13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
(14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
(15) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
(16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อนักเรียน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก สมุด
บันทึกการพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
(17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ
7. ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตำแหน่ง 30-2-08-6600-198 (ตำแหน่งว่าง)
8. ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตำแหน่ง 30-2-08-6600-199 (ตำแหน่งว่าง)
จึงมอบหมายให้ นางสาวนงนุช เหมือนส่อน และนางสาวศิริรัตน์ เหมือนส่อน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่ม
นิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม
การพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการ
จัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรีนรู้
1.2 ออกแบบการจัด การเรี ยนรู้โ ดยเน้นผู้เ รีย นเป็นสำคัญ เพื่อให้ผ ู้เ รีย นมีความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ ประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
1.3 จัดกิจกรรมการการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.4 เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด
และจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน
2.2 ดำเนิน การตามระบบดูแลช่ว ยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผู้เรียน
รายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
3. การพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่าสงเหมาะสม และ
มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
9. นางสาวสุกัญญา วงษ์ประเทศ พนักงานจ้า งตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ ดูแ ลเด็ก
ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
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1) เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 4)
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา
3) จั ด อบรมสั ่ ง สอนและจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์
และคุณลักษณะตามวัย
4) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
6) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
7) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด
8) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อนักเรียน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก สมุด
บันทึกการพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ
18) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
10. นางสุนันทา บ้านโพธิ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ
งาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1) เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 3)
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา
3) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะ
ตามวัย
4) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
6) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
7) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด
8) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
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14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อนักเรียน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก สมุด
บันทึกการพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ
11. ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน แสนสวัสดิ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ให้ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1) เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 2)
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา
3) จั ด อบรมสั ่ ง สอนและจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์
และคุณลักษณะตามวัย
4) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
6) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
7) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด
8) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
12) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อนักเรียน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก สมุด
บันทึกการพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ
12. นางสาวมนัส นัน ท์ ซื่ อ สั ต ย์ พนั ก งานจ้า งทั่ ว ไป ตำแหน่ง ผู้ดูแ ลเด็ ก ให้ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1) เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 3 ขวบ (ห้อง 1)
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา
3) จั ด อบรมสั ่ ง สอนและจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์
และคุณลักษณะตามวัย
4) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
6) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
7) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด
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8) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
10) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
11) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
1)2 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
13) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน
14) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน
15) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน
16) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน ได้แก่ บัญชีเรียกชื่อนักเรียน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก สมุด
บันทึกการพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกการพัฒนาการเด็ก
17) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ
 โดยให้พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ลำดับที่ 3. - 6. ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทนกัน กรณีคนใดคนหนึ่งไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้อยู่
ในการกำกับดูแลของ นางวิรัตน์ ศรีสุดโท หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
โดยยึด ถือระเบีย บ กฎหมายของทางราชการเป็ นหลั ก หากมีปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อขัด ข้ องในการปฏิบัติ ง าน
ให้ ร ายงานผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น ทราบโดยทั น ที เพื่ อ จั ก ได้ น ำเรี ย นต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในระดับสูงเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65

(นายอัครเดช อารี)
นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์

