คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
ที่ 357 / ๒๕64
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
---------------------------------------------------------------------อาศั ย อํา นาจตามพระราชบั ญ ญั ติส ภาตําบลและองคการบริห ารสวนตําบล พ.ศ. 2547
และ (แกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ โครงสรางแบงสวนราชการวิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 2 กรกฎาคม
2549 เพื่อใหการปฏิบัติงานในสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม
ชัดเจน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให
พนักงานสวนตําบลทุกคนภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
มอบหมายให นางอุ ษ ารั ต น สาบา ตํ า แหน ง นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา ระดั บ ต น
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง (เลขที่ตําแหนง 46-3-08-2107-001 เปน หัวหนาผูรับ ผิดชอบ
กํากับดูแลภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีสวนราชการที่เปนฝายงานตางๆ ดังนี้
๑. นางอุ ษ ารั ต น สาบา ตํ า แหน ง นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต น เลขที่ ตํ า แหน ง
46-3-08-2107-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา มีหนาที่ กํากับดูแลและควบคุมงาน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๘)

กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ
กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตรวจสอบการจัดทําฎีกาเบิกจายของกองการศึกษาฯ
ตรวจทานหนังสือรับ หนังสือสง และรายงานประจําเดือนของกองการศึกษาฯ
เขารวมประชุมในคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
รวมเปนกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
เขารวมจัดกิจกรรมตางๆ ของกองการศึกษาฯ
เปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
/2.นางสาวฟาตีเมาะ...

๒. นางสาวฟาตีเมาะ นิสาแล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
เลขที่ตําแหนง 46-3-08-3806-001 มีหนาที่
2.๑) วิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู
2.๒) งานกิจกรรมนักเรียน งานวินัยและพัฒนานักเรียน งานบริการและสวัสดิการ
2.๓) งานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญ
2.๔) การบริการและสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.๕) การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา
2.๖) การวางแผนการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา
2.๗) ดูแลการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.๘) งานดานการกีฬา และนันทนาการ
2.๙) ควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.๑๐) เขารวมประชุมตามที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
2.๑๑) งานทะเบียนหนังสือรับ – สง
2.๑๒) งานดานสารบรรณของงานธุรการสวนการศึกษา
2.๑๓) ราง / พิมพ หนังสือ ตอบโต
2.๑๔) งานจัดแฟมเอกสาร
2.๑๕ งานพิมพฎีกาเบิกจายเงินของกองการศึกษา
2.๑๖) จัดสงรายงานตามกําหนดเวลา
2.๑๗) จัดทําบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของสวนการศึกษา
2.๑๘) ควบคุมการเบิกจายงบประมาณในสวนการศึกษา
2.๑๙) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓. นางสาวอาดีลา แวนะไล ตําแหนง คนงาน (ทําหนาที่ธุรการสวนการศึกษาฯ) มีหนาที่
3.๑) จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบ ผด.
๑,ผด.๒,ผด.๓,ผด.๕. และรายงานตามแบบ ผด.๖ ของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง
3.2) จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณ ของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.3) ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ ของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.๔) รางพิมพ/ โตตอบหนังสือราชการตางๆ
3.๕) งานจัดแฟมเอกสารของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.6) งานพิมพฎีกาของสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3.7) งานดานสารบรรณของงานธุรการสวนศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.8) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
/4.นางสุพรรณี...

๔. นางสุพรรณี คอเลาะแล

ตําแหนง ครู.คศ.2 เลขที่ตําแหนง 4630866600128
ปฏิบัติงานที่ ศพด.อบต.บันนังสาเรง

5. นางสาวแยนะ สือเยาะ

ตําแหนง ครู.คศ.2 เลขที่ตําแหนง 4630866600127
ปฏิบัติงานที่ ศพด.อบต.บันนังสาเรง

6. นางสาวโซเฟยร บาระนิบง

ผูดูแลเด็ก

7. นางสาวฮารีบะห กามา

พนักงานจางเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่ ศพด.อบต.บันนังสาเรง

ปฏิบัติงานที่ ศพด.อบต.บันนังสาเรง

โดยมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) อบรมเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแตรับเด็กจากผูปกครองจนกระทั่งสงคืนใหผูปกครอง
๒) จัดกิจกรรมประจําวัน เพื่อสงเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพรอมใหกับเด็ก ใหสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง และไดรับพัฒนา ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย โดยจัด
กิจกรรมกลางแจง ในรม และจัดมุมกิจกรรมตางๆ เชนมุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมดนตรี ฯลฯ
๓) ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให เ ด็ ก รั ก ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดลอม ความมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ ความมีน้ําใจ ฯลฯ
๔) ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายใน และภายนอกอาคารศูนยฯ
๕) ใหเด็กเคารพธงชาติ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
๖) สํารวจรายชื่อเด็กที่เขารับการเลี้ยงดูประจําวัน เยี่ยมเยียนผูปกครองแลเด็ก ในกรณีเด็ก
ไมมาเรียนเกิน ๓ วัน และในกรณีที่เกิดปญหาอื่นๆ
๗) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ การเรียนการสอนโดยเนนวัสดุที่มีอยูแลวใน
ทองถิ่น จัดอาหารเสริม น้ําดื่ม น้ําใช จัดทําบันทึกการสอน และบันทึกประจําตัวเด็ก ตลอดจนจัดทําทะเบียน
อุปกรณการเรียนการสอน
๘) จัดทําบัญชีรายรับ- รายจาย ตามโครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
๙) จัดทําบัญชีแสดงรายการอาหารกลางวันรายสัปดาห ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก
๑๐) รวมกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมในบริเวณ
ศูนยฯ
๑๑) จัดทําบันทึกการประชุมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
/โด ย ให ทุ ก งาน ...

โดยใหทุกงานดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย หากมีขอขัดของ หรืออุปสรรคในการทํางาน ใหแจง
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในขั้นตนกอนเพื่อดําเนินการแกไข และรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ทราบตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕64

(นายตอเละ เจะมะสาแล)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง

