
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

      ที ่ 278  / ๒๕63 

เรื่อง  กำรแบ่งงำน และหน้ำที่ควำมรับผดิชอบของ   กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

……………………………………………………………… 

อาศัยอ านาจตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ 

ประกอบประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วน

ราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน

องค์การบริหารส่วนต าบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๙ 

โดยขอแจ้งการมอบหมายหนา้ที่การงานและความรับผิดชอบของแตล่ะบุคคลในสว่นการศึกษาฯ  

เพ่ือให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อการให้บริการและความต้องการ

ของประชาชนได้อยา่งมีศักยภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและองค์การบริหารส่วนต าบล จึง

ขอก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบในการบรหิารและปฏิบัติหน้าที่   ดังนี้ 

กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร                          

มอบหมำยให้ นำงปรัชญำภรณ์  มังกร  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ( นักบรหิำรงำนกำรคลัง  

ระดับ ต้น ) ( เลขทีต่ ำแหน่ง 10-3-04-2102-001  )   รักษาราชการแทน   ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   มหีน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  

ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะนา  ปรบัปรุงแก้ไข   

งำนพัฒนำกำรศึกษำ  มอบหมายให้  นำงกรรฐกร  แสงอรุณ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำร

ศึกษำช ำนำญกำร   (เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-08-3803-001 )  เป็นหัวหน้าโดยมีผู้ช่วย   จ ำนวน  11  

คน  ได้แก่  

 (๑)  นางผุสดี    อยู่ภักด ี   ต าแหน่ง  คร ู  อนัดับ  คศ.1  เลขที่ต าแหน่ง  103086600426                                                       

(๒)  นางหนูพิศ  ชาบ าเหน็จ ต าแหน่ง คร ู  อับดับ   คศ.1 เลขที่ต าแหน่ง  103086600427 

       (3)  น.ส.สมพร  ผ่านอ้น  ต าแหน่ง   ครู  อันดับ คศ.1   เลขที่ต าแหน่ง  103086600428 

(4)  น.ส.พนิดา  เฝ้าหนองดู่        พนักงานจ้างตามภารกจิ  ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

(5)  นำยลัทธพล  จิตอ่อง        พนักงานจ้างตามภารกจิ   ต าแหน่ง   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

 (6)  น.ส.พรทิวา  ศรีทอง          พนักงานจ้างทั่วไป         ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

(7 ) นำงพิศสวำท  ศรีบุญเรือง   พนักงำนจ้ำงทั่วไป         ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป 

( 8) น.ส.ชนัญชิดำ   บินขุนทด    พนักงำนจ้ำงทั่วไป         ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ( ทั่วไป) 

(9) น.ส.สุพัตรำ  พุตขุนทด          พนักงำนจ้ำงทั่วไป        ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ( ทั่วไป) 

(10) นำงจนัสธำ  แดงประเสริฐ   พนักงำนจ้ำงทั่วไป        ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ( ทั่วไป) 
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(11) นำงสมำน  ทองกระทุ่ม          พนักงำนจ้ำงทั่วไป    ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป 

เป็นผู้ช่วยเหลอืปฏิบัติงาน   มรีายละเอียดงานและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

๑) งานการศึกษาปฐมวัย  มหีน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ดงันี้ 

๑. งานเก็บวเิคราะห์ขอ้มูล  สถิติทางการศึกษา   

๒. งานสง่เสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ  แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน  

๓. งานก ากับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

๔.  งานวางแผนก าหนดแนวทางปฏิบติั  วนิิจฉยั  สั่งการ  ประสานงานและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็   

๕.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วของ  

๖.  งานสง่เสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเดก็  การอบรมเลี้ยงดู  จัดกิจกรรมเพ่ือสง่เสริม

และเตรียมความพร้อมแก่เดก็ปฐมวัย  

๗.  ปฏิบัติงานอืน่ๆที่เกี่ยวข้องและตามทีผู่้บังคบับญัชามอบหมาย   

๒) งานธุรการ     มอบหมายให้   นำงกรรฐกร  แสงอรุณ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศกึษำช ำนำญกำร   

(เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-08-3803-001 )   เป็นหัวหน้างาน  และ  นำงสำวอมรรัตน์   มีชัย  ต ำแหน่ง    

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  เป็นผูช่้วย  โดยมีรายละเอียดงานและความรับผิดชอบ ดงันี้ 

 (๑) งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ดงันี ้

๑.  ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือทุกงาน ของส่วนการศึกษา  

๒. งานเกีย่วกับการวางแผนการเบิกจา่ยเงินและบัญชี  เช่น  การวางฎีกา  เตรียมการเบิก

จา่ยเงิน   

๓.  การเบิกจา่ยพัสดุของส่วนการศึกษา  

๔.  งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา  และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

๕.  งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินของส่วนการศึกษา   

๖.  งานอืน่ ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  

 (๒) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ดงันี้ 

๑. งานสารบรรณ  การรับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือของส่วนการศึกษา  

๒.  งำนตรวจสอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณ  และเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร  

๓.  งำนดแูลเก็บรกัษำเอกสำร  ของส่วนกำรศึกษำทุกเรือ่งให้เรียบรอ้ยเป็นปัจจุบันและ

สำมำรถตรวจสอบได้ 

๔.  ควบคมดแูล  พัสดุ  เครื่องมือ เครื่องใช้ของสว่นกำรศึกษำ  

๕.  งำนรวบรวมข้อมูล  และจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส่วนกำรศึกษำ 
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๖.  งำนรวบรวมข้อมูลสถติิต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนกำรศึกษำเพ่ือประโยชน์ในกำรประชำสมัพันธ์ 

๗.  งำนเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของส่วนกำรศึกษำ  

๘.งำนประสำนงำนสวนรำชกำรต่ำงๆ  

๙.ปฏิบัติงำนอืน่ๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย     

 (3) งำนกิจกำรเดก็และเยำวชน มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำร ดงันี้ 

๑.  งำนส ำรวจรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ  เกี่ยวกับโรงเรียนในพืน้ที่ต ำบล 

๒.  งำนโครงกำรกิจกรรมวันเดก็แห่งชำติ 

๓.  งำนกีฬำนักเรยีน  

๔.  งำนกีฬำเยำวชนและประชำชน   

๕.  งำนจัดกิจกรรมภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

๖.  งำนประสำนหน่วยงำนอืน่ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเด็กและเยำวชน 

๗. ปฏิบัติงำนอืน่ๆตำมทีผู่้บงัคับบัญชำมอบหมำย       

(4) งำนกีฬำและนันทนำกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำร ดงันี้ 

๑. ส่งเสริมกำรกีฬำเพ่ือสขุภำพของเดก็  เยำวชน และประชำชนทั่วไป  

๒.  งำนสง่เสริมกำรกฬีำขัน้พืน้ฐำน ทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ  

๓.  งำนกำรจัดกำรแข่งขนักีฬำเดก็และเยำวชน  ประชำชน  กีฬำนักเรยีน   

๔.  ปฏิบัตงิำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย       

(5) งำนสง่เสริมกจิกำรทำงศำสนำ มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำร ดงันี้ 

๑.  งำนประเพณีที่เกีย่วข้องกับศำสนำ   

๒.  งำนสง่เสริมศำสนำ  ได้แก่  งำนกำรพัฒนำคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน   

  ๓.  ปฏิบัติงำนอืน่ๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย     

(6) งำนสง่เสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำร ดงันี้ 

๑. งำนสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ งำนเกี่ยวกับกำรสงเสริมศิลปะ อนุรักษ์งำนศิลปะ 

กำรสบืทอดส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมปิัญญำท้องถิน่  กำรพัฒนำและเผยแพร่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณพ้ืีนบ้ำน เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่  

๒.  งำนจัดเกบ็ข้อมูลสำรสนเทศวัฒนธรรมท้องถิน่  วัฒนธรรมพืน้บ้ำน   

๓.  งำนสง่เสริมประเพณีทอ้งถิน่ ภูมปิัญญำท้องถิน่ 

๔.  งานสง่เสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ งานประเพณีที่ส าคัญในท้องถิ่น 

๕.  ปฏิบัติงานอืน่ๆตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย    
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ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่   5  เดอืน ตุลำคม    พ.ศ. ๒๕63 

 

 
 

     (นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์) 

      นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร 

 

 


