
  

                                            
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 

ที่  370/๒๕64 
เรื่อง  การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                               ******************************* 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล      
(ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ และการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล       
เรื่องกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน องค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 9 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการให้ค านึงถึงความต้องการและความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล และให้สอดคล้องกับระบบการบริหารผลงานส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม   
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงได้ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้นางมลิวรรณ ประชาชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับต้น เลขที่ ต าแหน่ง 26-3-08-2107-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลของกอง
การศึกษาฯ โดยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสิงห์ นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชนและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานกีฬาและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

                     มอบหมายให้ นางมลิวรรณ  ประชาชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น เลขที่
ต าแหน่ง 26-3-08-2107-001 เป็นหัวหน้า โดยมีนางสาวปุณญาพร สาศรีรัตน์ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการมีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 

- งานธุรการ งานสารบรรณ 
- งานแผนและโครงการ 
- งานบันทึกข้อมูลต่างๆตามระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกองการศึกษา 
- งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
                      มอบหมายให้ นางมลิวรรณ  ประชาชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น เลขที่
ต าแหน่ง 26-3-08-2107-001 เป็นหัวหน้า โดยมีนางพตจนีย์ ศิริปะกะ ต าแหน่ง ครู ระดับ ค.ศ.2 เลขที่
ต าแหน่ง 26-3-08-2210-397 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์และ 
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นางสาวสายใจ เขียวเซ็น ต าแหน่ง ครู ระดับ ค.ศ.2 เลขที่ต าแหน่ง 26-3-08-2210-396 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุขมีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 

- บริหารงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
- วางแผน ประเมินเกี่ยวกับการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดท าภาระงานของบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
- เป็นผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

มีบุคลากรทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่งดังนี้ 
1. นางสุนิตย์ ขุ่ยร้านหญ้า  ครู ค.ศ.2 ศพด.นาทราย 
2. นางไพรินทร์ เนตร์จันทร์  ครู ค.ศ.2 ศพด.นาสิงห์ 
3. นางระฏิพร ราชโยธา  ครู ค.ศ.1 ศพด.นาสิงห์ 
4. นางดวงสมร สีจันทร์  ครู ค.ศ.1 ศพด.นาสิงห์ 
5. นางระวิวรรณ ธรรมสุนา  ครู ค.ศ.1 ศพด.นาทราย 
6. นางทัศนีพร นันทา  ครู ค.ศ.1 ศพด.นาทราย 
7. นางมลิวัลย์ ขันทะมูล  ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาทราย 
8. นางสาววนิดา สมนึก  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.นาสิงห์  

มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
- จัดท าแผนและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
- งานบริหารงบประมาณต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                   งานกีฬาและนันทนาการ 
                   มอบหมายให้ นางมลิวรรณ  ประชาชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น เลขที่
ต าแหน่ง 26-3-08-2107-001 เป็นหัวหน้า โดยมีนางพตจนีย์ ศิริปะกะ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2,นางสาวสายใจ 
เขียวเซ็น ต าแหน่งครู ค.ศ.2,นางสาวสุนิตย์ ขุ่ยร้านหญ้า ต าแหน่งครู ค.ศ.2,นางไพรินทร์ เนตร์จันทร์ ต าแหน่ง ครู 
ค.ศ2,นางระฏิพร ราชโยธา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1,นางดวงสมร สีจันทร์ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1,นางระวิวรรณ ธรรมสุนา 
ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1,นางทัศนีพร นันทา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1,นางมลิวัลย์ ขันทะมูล ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก,นางสาว
วนิดา สมนึก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก,นางสาวปุณญาพร สาศรีรัตน์ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการมีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
 - ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 - งานส่งเสริมการกีฬาขั้นพ้ืนฐานทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

 - จัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหาร  
          ส่วนต าบลนาสิงห์ 

- การพัฒนาเทคนิคการกีฬา 
        - งานส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการกีฬาเพ่ืออาชีพ 
        - งานการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน  ประชาชน  กีฬานักเรียน  ศูนย์กีฬาต าบล 
        - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 มอบหมายให้ นางมลิวรรณ  ประชาชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น เลขที่
ต าแหน่ง 26-3-08-2107-001 เป็นหัวหน้า โดยมีนางพตจนีย์ ศิริปะกะ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2,นางสาวสายใจ 
เขียวเซ็น ต าแหน่งครู ค.ศ.2,นางสาวสุนิตย์ ขุ่ยร้านหญ้า ต าแหน่งครู ค.ศ.2,นางไพรินทร์ เนตร์จันทร์ ต าแหน่ง คร ู
ค.ศ2,นางระฏิพร ราชโยธา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1,นางดวงสมร สีจันทร์ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1,นางระวิวรรณ ธรรมสุนา 
ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1,นางทัศนีพร นันทา ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1,นางมลิวัลย์ ขันทะมูล ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก,นางสาว
วนิดา สมนึก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก,นางสาวปุณญาพร สาศรีรัตน์ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการมีหน้าทีเ่กี่ยวกบั 

- งานส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และส่งเสริมสร้างความส านึกในการเป็นพลเมืองที่
ดีของท้องถิ่นและสังคม 

- งานส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิของผู้อื่นและสังคมของท้องถิ่น 
- งานสนับสนุนสาธารณกุศล วัดหรือสถานที่ส าคัญในศาสนาต่างๆ ในท้องถิ่น 
- งานอนุรักษ์ สถานส าคัญของศาสนา ทางประวัติศาสตร์ 
- งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น และ

ประเทศชาติ 
- งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

      ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้ง
ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทราบในขั้นต้นก่อนเพ่ือท าการแก้ไขและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือข้ึนไปทราบต่อไป 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ  วันที่  22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

 
 
 

                         (นางสาววันเพ็ญ  ฉั่นพัฒนาพงศ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ 
 
 
 

 

 
 
 


