
 

 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

ท่ี      357 / ๒๕64 

เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาท่ีภายในกองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

---------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2547  

และ  (แกไขเพ่ิมเติม)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ประกอบประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางแบงสวนราชการวิธีการ

บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการ  

หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  2  กรกฎาคม  

2549  เพ่ือใหการปฏิบัติงานในสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม    

ชัดเจน  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ   โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายให

พนักงานสวนตําบลทุกคนภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้    

  มอบหมายให  นางอุษารัตน   สาบา  ตําแหนง  นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน       

องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง (เลขท่ีตําแหนง  46-3-08-2107-001  เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ

กํากับดูแลภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใหเปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสงการ

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยมีสวนราชการท่ีเปนฝายงานตางๆ ดังนี้ 

 ๑ .  นางอุษารัตน   สาบา    ตํ าแหน ง นั กบริห ารงาน ท่ั วไป   ระดับตน    เลข ท่ี ตํ าแหน ง                          

46-3-08-2107-001   ผูอํานวยการกองการศึกษา  มีหนาท่ี กํากับดูแลและควบคุมงาน ดังนี้ 

๑)  กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ 

  ๒)  กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  ๓)  ตรวจสอบการจัดทําฎีกาเบิกจายของกองการศึกษาฯ 

  ๔)  ตรวจทานหนังสือรับ หนังสือสง และรายงานประจําเดือนของกองการศึกษาฯ 

  ๕)  เขารวมประชุมในคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 

  ๖)  รวมเปนกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๗)  เขารวมจัดกิจกรรมตางๆ ของกองการศึกษาฯ 

  ๘)  เปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  ๘)  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

          /2.นางสาวฟาตีเมาะ... 

 



๒.  นางสาวฟาตีเมาะ  นิสาแล  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง     

เลขท่ีตําแหนง  46-3-08-3806-001      มีหนาท่ี  

  2.๑)  วิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร 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)  เขารวมประชุมตามท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ 

  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)  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๓.  นางสาวอาดีลา  แวนะไล    ตําแหนง    คนงาน  (ทําหนาท่ีธุรการสวนการศึกษาฯ)  มีหนาท่ี 

3.๑)  จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางตามแบบ ผด.

๑,ผด.๒,ผด.๓,ผด.๕. และรายงานตามแบบ ผด.๖ ของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  

  3.2) จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณ  ของสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

  ๓.3)  ลงทะเบียนรบั-สงหนังสือ  ของสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  3.๔)  รางพิมพ/ โตตอบหนังสือราชการตางๆ 

  3.๕)  งานจัดแฟมเอกสารของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  3.6)  งานพิมพฎีกาของสวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

3.7)  งานดานสารบรรณของงานธุรการสวนศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.8) งานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมาย 

                 /4.นางสุพรรณี... 



๔.  นางสุพรรณี  คอเลาะแล ตําแหนง   คร.ูคศ.2 เลขท่ีตําแหนง  4630866600128 

       ปฏิบัติงานท่ี  ศพด.อบต.บันนังสาเรง 

5.  นางสาวแยนะ  สือเยาะ ตําแหนง   ครู.คศ.2 เลขท่ีตําแหนง  4630866600127 

                 ปฏิบัติงานท่ี  ศพด.อบต.บันนังสาเรง 

6. นางสาวโซเฟยร  บาระนิบง      ผูดูแลเด็ก  ปฏิบัติงานท่ี  ศพด.อบต.บันนังสาเรง  

7.  นางสาวฮารีบะห  กามา พนักงานจางเหมาบริการ ปฏิบัติงานท่ี  ศพด.อบต.บันนังสาเรง 

โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  ๑)  อบรมเลี้ยงดูเด็ก  ตั้งแตรับเด็กจากผูปกครองจนกระท่ังสงคืนใหผูปกครอง 

  ๒)  จัดกิจกรรมประจําวัน เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพรอมใหกับเด็ก ใหสุขภาพ

สมบูรณ แข็งแรง และไดรับพัฒนา ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย   โดยจัด

กิจกรรมกลางแจง  ในรม  และจัดมุมกิจกรรมตางๆ  เชนมุมหนังสือ มุมศิลปะ  มุมดนตรี ฯลฯ 

  ๓)  ปลูกจิตสํานึกใหเด็กรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย   การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  การรักษาสิ่งแวดลอม  ความมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ ความมีน้ําใจ ฯลฯ  

  ๔)  ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายใน และภายนอกอาคารศูนยฯ  

  ๕)  ใหเด็กเคารพธงชาติ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

  ๖)  สํารวจรายชื่อเด็กท่ีเขารับการเลี้ยงดูประจําวัน เยี่ยมเยียนผูปกครองแลเด็ก ในกรณีเด็ก

ไมมาเรียนเกิน ๓ วัน  และในกรณีท่ีเกิดปญหาอ่ืนๆ 

  ๗)  จัดเตรียมสถานท่ีเรียน  จัดเตรียมอุปกรณการเรียนการสอนโดยเนนวัสดุท่ีมีอยูแลวใน

ทองถ่ิน  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)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   

  /โด ย ให ทุ ก งาน ...

  

 



โดยใหทุกงานดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย   หากมีขอขัดของ หรืออุปสรรคในการทํางาน  ใหแจง

หัวหนาหนวยงานการศึกษาในข้ันตนกอนเพ่ือดําเนินการแกไข  และรายงานใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป

ทราบตอไป 

 ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง ณ วันท่ี   17    เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕64 

 

       

(นายตอเละ  เจะมะสาแล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


