โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลโคก
ไทย

บริ หารงานทัวไป
่
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย ได้กาหนดอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปเพื
่
่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการดาเนินการกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ เหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อทางราชการ จึงขอกาหนดหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบดังนี้
สานักงานปลัด
1. การควบคุมตรวจสอบการทางานและแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
่ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
2. การควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
่ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบ
3. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป
่ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
4. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนาของพนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไปเป็
่
นไปด้วยความเรียบร้อย
5. งานรัฐพิธ ี
6. งานประชาสัมพันธ์

7. งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเรือ่ งนาเสนอผูบ้ ริหาร โดยต้อง
ผ่านปลัด อบต.ตรวจสอบทุกครัง้
8. งานเกีย่ วกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และจัดทารายงานการประชุมของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
9. งานเกีย่ วกับการตราข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
10. งานเกีย่ วกับการพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และงานอื่น ๆ
๑๑.งานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายก อบต. และเลขานุการนายก
อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป
่
๑๒.งานเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี
๑๓.งานสวัสดิการพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
่
๑๔.งานบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป
่
๑๕.งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
16. ปฏิบตั งิ านพิมพ์ฎกี าเบิกเงินทุกประเภท
งานกฎหมายและคดี
๑. จัดทาร่างข้อบังคับตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัตขิ ององค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ดาเนินการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
๓. จัดทาทะเบียนคุมงานเกีย่ วกับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตาบล ด้าน
ดาเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินยั ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทัวไป
่
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุ มตั ดิ าเนินการตามข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลก่อนการบังคับใช้
๕. งานทีม่ ปี ั ญหาเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัตติ ่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๖. ด้านนิตกิ รรม/สัญญาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบล หรือตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
งานนโยบายและแผน
๑. งานจัดทาแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. งานจัดทาข้อบัญญัตงิ บประมาณประจาปี
๓. งานจัดทาข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบล
4. งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานสวัสดิ การและพัฒนาชุมชน

๑. ปฏิบตั งิ านทางการพัฒนาชุมชน ซึง่ มีลกั ษณะงานทีเ่ กีย่ วกับการสารวจข้อมูลเบือ้ งต้น ในเขต
ชุมชน เพื่อจัดทาแผนดาเนินการสนับสนุนให้มกี ารรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ
๒. พบเข้าร่วมกับผูน้ าท้องถิน่ เป็ นผูน้ าและเป็ นทีป่ รึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ในท้องถิน่
ของตน ร่วมกันทางานด้านการกพัฒนากับประชาชนในท้องถิน่ อย่างใกล้ชดิ
๓. ให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิน่ ตามวิธกี ารและพัฒนาชุมชน เพื่อเป็ นผลผลิต
และรายได้แก่ครอบครัวในด้านการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครัวเรือน
๔. อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและช่วยเหลือประชาชน
ในท้องถิน่ ทุรกันดาร
๕. ติดตามผลงานและจัดทารายงานต่าง ๆ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อานวยการงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือและฟื้ นฟูผทู้ ป่ี ระสบภัยต่าง ๆ ด้านการกูภ้ ยั
ต่าง ๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตาบลงานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
กองคลังองค์การบริ หารส่วนตาบลโคกไทย
โดยมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็นเสนอแนะและ
ดาเนินการปฏิบตั งิ านบริหารงานคลังทีต่ อ้ งให้ความชานาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
คลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงิน/บัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิตแิ ละวิเคราะห์
งบประมาณงานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความ
ถูกต้องเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณ การควบคุมการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงิน
ต่าง ๆ รายงานการปฏิบตั งิ าน สรุปเหตุผลการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่
จะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบตั งิ านของส่วนการคลังปฏิบตั งิ านได้อย่ามีประสิทธิภาพ
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทารายงานการประเมินผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกีย่ วกับรายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย กาหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชาระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ อย่างทัวถึ
่ ง ตรวจสอบการหลีกเลีย่ งภาษี แนะวิธกี ารปฏิบตั งิ าน พิจารณาเสนอแนะการเพิม่
แหล่งทีม่ าของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ การจัดซือ้ จัดจ้าง เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั งิ าน
โดยกาหนดงานดังนี้
งานการเงิ นและการบัญชี

๑. จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน,
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจาวัน
๒. การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนาส่งให้ตรงกับ
ใบเสร็จรับเงินและนาฝากธนาคารทุกวัน
๓. การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้แก่ เงินอุดหนุนทัวไป
่ เงิน
อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง, ภาษีมลู ค่าเพิม่ . เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมทีด่ นิ ,
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่ าไม้, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิ โตเลียม
ฯลฯ ทีโ่ อนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ self service Banking
๔. การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร
๕. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันทีร่ บั ใบเบิกและนาส่งให้งานควบคุม
งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
๖. นาฎีกาทีง่ านการบัญชีตดั ยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
๗. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที,่ ลายมือชื่อ, ในใบเสร็จรับเงิน
ใบสาคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง
๘. การจัดทาฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลัง ฎีกานอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสม พร้อมทัง้
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
๙. ดาเนินการเบิกตัดปี โครงการทีด่ าเนินการไม่ทนั ในปี งบประมาณนัน้ หรือขออนุ มตั จิ ดั ทา
รายจ่ายค้างจ่ายตามแบบทีก่ าหนด
๑๐. การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนาส่งและใบสรุปใบนาส่ง
เงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนาฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทัง้ จัดส่งใบนาส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
๑๑. การรับเงินจัดสรรจากท้องถิน่ จังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม
(นม), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบีย้ เลีย้ งยังชีพ, ค่าอุปกรณ์กฬี า, ค่าหนังสือพิมพ์ประจาหมูบ่ า้ นฯลฯ ออก
ใบเสร็จ ทาใบนาส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
๑๒. การนาส่งเงินภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย, เงินประกันสังคม. เงินค่าใช้จ่าย ๕%, เงินกูส้ วัสดิการ
ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้ดาเนินการ
ภายในกาหนดเวลาไม่เกิน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑๓. การนาส่งเงินสมทบส่วนทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
๑๔. การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทาสาเนาคู่
ฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้กบั ฎีกาเบิกเงินสาเนาแยกแฟ้ มต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผมู้ สี ทิ ธิรบั
เงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผูม้ อี านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดาเนินการนา
ออไปจ่ายให้เสร็จสิน้ โดยเร็ว
๑๕. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ค่าเช่าบ้าน, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเล่าเรียน

บุตร, เงินสารองจ่าย
๑๖. ตรวจสอบเงินภาษีจดั สรรทีไ่ ด้รบั มาจากสานักงานท้องถิน่ จังหวัด นามาลงบัญชีเงินสด
รับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นาใบผ่านรายการทัวไป
่ (กรณีรบั เงินโอนต่าง ๆ) แล้วนามาลงทะเบียนเงิน
รายรับ
๑๗. การจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันทุกวันทีม่ กี ารรับ-จ่ายเงิน และเสนอให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูบ้ ริหารทราบทุกวัน
๑๘. รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป,
่ อุดหนุนเฉพาะกิจ. เงินถ่ายโอน
๑๙. การจัดทาทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่
๑๙.๑. ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้อง
ตรงกัน
๑๙.๒.ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสด Statement ของ
ธนาคาร รวมทัง้ สมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
๑๙.๓.ทะเบียนคุมเงินค้าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับ และสาเนา
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
๑๙.๔.ทะเบียนคุมเงินสะสม ตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภท
ถูกต้องตรงกัน
๑๙.๕.ทาทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด ๖% ค่าใช้จ่าย ๕% และเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภทได้แก่ งบถ่ายโอน, เงินผูด้ แู ลเด็ก, เงินค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารเสริม (นม), เงินภาษีหกั ณ ที่
จ่ายลงรับและตัดจ่ายให้เป็ นปั จจุบนั
๑๙.๖.จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวไป
ั ่ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับเงินทีไ่ ม่ได้รบั เงินสดเป็ นเงิน
โอนต่าง ๆ เช่น ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร เงินรับโอนจากกรมส่งเสริมกาดรดปกครองท้องถิน่ ทาให้ใบผ่า
รายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิน้ เดือนและทีม่ กี ารปิ ดบัญชี
๒๐. จัดทารายงานต่าง ๆ ได้แก่
๒๐.๑. การจัดทารายงานประจาเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรง
กับรายงานสถานะการเงินประจาวัน, รายงานเงินรับฝาก, รายงานกระแสเงินสด, งบรับ-จ่ายเงินสด,
กระดาษทาการกระทบยอด, รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่าย-รายรับ) จ่ายจากเงินสะสม, งบประมาณ
คงเหลือ, กระดาษทาการรายจ่าย, งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย และเงิน
สดประจาเดือน งบทดลองประจาเดือน
๒๐.๒. การจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินเมือ่ สิน้ ปี งบประมาณ ได้แก่ ปิ ดบัญชี
จัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ, งบทรัพย์สนิ , งบเงินสะสม, งบหนี้สนิ , งบทดลองก่อน
และหลังปิ ดบัญชี
๒๐.๓. การจัดทารายงานทีต่ อ้ งส่งตามกาหนดเวลา

๒๐.๔. งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๑. จัดเก็บรายได้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย จัดเก็บเอง รับเงินรายได้ ออก
ใบเสร็จรับเงินพร้อมทัง้ นาใบส่งเงินให้กบั งานการเงิน และส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะสอบยันให้
ตรงกัน
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ รายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผูม้ าชาระค่าภาษี
ทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทาให้เป็ นปั จจุบนั มีการจาหน่ ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่
เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันทีร่ บั ชาระเงิน ใบทะเบียนลูกหนี้ทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับเงิน
๓.งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทา
รายงานการประชุม, จัดทารายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนทีภ่ าษี เพื่อกาหนดอัตราในการ
จัดเก็บทุกปี
๔.จาหน่ายลูกหนี้คา้ งชาระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวงหนี้
จากลูกหนี้ โดยตรง
๕.จัดทาทะเบียนลูกหนี้คา้ งภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบารุงท้องที่ และภาษี
ป้ าย
๖.จัดทา ภทบ.๑๙ บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% เป็ นประจาทุกเดือน
๗.งานจัดทาทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖
๘.งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑. ก่อนสิน้ เดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
๒. จัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี และแผนการปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้างตามแบบ ผด.๑,
ผด.๒, ผด.๓, ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง
๓. ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างตามแผน และขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ
๔.จัดทาบัญชีรบั -จ่าย วัสดุ, ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ ลงเลขครุภณ
ั ฑ์ การยืมพัสดุตอ้ งทวงถาม
ติดตามเมือ่ ครบกาหนดคืน
๕. แต่งตัง้ คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ กรณีมพี สั ดุทไ่ี ม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพ ไม่
สามารถใช้การได้และสูญหาย จาหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
๖. งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
กองช่าง
มีหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน เกีย่ วกับการวางโครงการ การรวบรวมและสารวจวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อใช้ในการ

ออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปั ตยกรรม ครุภณ
ั ฑ์ และออกแบบคานวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆการ
ควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมบารุงรักษา และติดตามผลวิจยั งานทางสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม
ควบคุม การเขียนแบบ รูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา ตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน ให้บริการ
ตรวจสอบแบบรูปและรายการตลอดจนเป็ นทีป่ รึกษาในการออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลและบริการงานทัวไปของหน่
่
วยงาน งานด้านไฟฟ้ าและแสงสว่างสาธารณะ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ที่
เกีย่ วข้องและทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รับผิดชอบภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กาหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม
มอบหมาย ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านทางด้านการศึกษา ด้านศาสนาและด้าน
วัฒนธรรม โดยมีพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างในสังกัด ดังนี้
๑) วิเคราะห์เกีย่ วกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้
๒) งานกิจกรรมนักเรียน งานวินัยและพัฒนานักเรียน งานบริการและสวัสดิการ
๓) งานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันสาคัญ
๔) การบริการและส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึง่ ได้แก่ การ
รวบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับความต้องการกาลังคน หลักสูตร ตาราเรียน ความรูพ้ น้ื ฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรม และสัมมนาเกีย่ วกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทาวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ
๕) การจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตทิ างการศึกษา
๖) การวางแผนการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) ดูแลการปฏิบตั งิ านของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
๘) งานด้านการกีฬา และนันทนาการ
๙) ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
๑๐) เข้าร่วมประชุมตามทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการ
๑๑) งานทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง
๑๒) งานด้านสารบรรณของงานธุรการส่วนการศึกษา
๑๓) ร่าง / พิมพ์ หนังสือ ตอบโต้
๑๔) งานจัดแฟ้ มเอกสาร
๑๕ งานพิมพ์ฎกี าเบิกจ่ายเงินของส่วนการศึกษา
๑๖) จัดส่งรายงานตามกาหนดเวลา
๑๗) จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่าง ๆ ของส่วนการศึกษา

๑๘) ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนการศึกษา
๑๙) งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

