
 
 

ค ำสัง่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลอมกอ๋ย 
ที ่594 / 2562 

เรื่อง กำรแบง่งำน และกำรมอบหมำยหนำ้ทีภ่ำยในกองกำรศกึษำฯ 
--------------------------------- 

ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล รับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ได้มอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในแต่ละส่วนในภำพรวม กอง
กำรศึกษำฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ได้พิจำรณำแล้ว จึงขอแจ้งกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนและควำมรับผิดชอบ
ของแต่ละคนเพื่อควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน และกองกำรศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ได้มีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพนักงำนในสังกัด  ค ำสั่งใดขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้ให้ยกเลิกทั้งสิ้น ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน จึงมีค ำสั่งดังต่อไปนี้  
    จ.ส.อ.สมศักดิ์  สมพงษ์  ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย (นักบริหำร
ระดับกลำง) เลขที่ต ำแหน่ง 13 -3-00-1101-001 เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบ บังคับบัญชำและก ำกับดูแล 
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ในสังกัด โดยแบ่งหน้ำที่ ดังนี้ 
  1. จ.ส.อ.สมศักดิ์ สมพงษ์ ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำร กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เลขทีต่ ำแหน่ง 13 – 3 – 08 – 2107 - 001 
  -  ก ำกับดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของส่วนกำรศึกษำฯ 
  -  ก ำกับดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  -  ตรวจทำนหนังสือรับ หนังสือส่ง และรำยงำนประจ ำเดือนของส่วนกำรศึกษำฯ 
  -  เข้ำร่วมประชุมในคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร 

 2. นำงสำวเปรมฤทัย   ใจวัง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-3803-
001 โดยมี นำงสำวณัฐธิดำ  ปวัตน์วงศ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้ำที่และมีควำม
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

-  วิเครำะห์เกี่ยวกับหลักสตูร แบบเรียน กำรเทียบควำมรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ 
  -  งำนกิจกรรมนักเรียน งำนวินัยและพัฒนำนักเรียน งำนบริกำรและสวัสดิกำร  
  -  กำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำ 
  -  กำรวำงแผนกำรศึกษำ กำรปรับปรุงมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
  -  ดูแลกำรปฏิบัติงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  -  ดูแลงำนกำรศึกษำปฐมวัย 
  -  ดูแลส่งเสริมกำรศึกษำ ในระบบ นอกระบบ กิจกรรมเด็กและเยำวชน 
  -  งำนด้ำนกำรกีฬำ และนันทนำกำร 
  -  ควบคุม ดูแล กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  -  เข้ำร่วมประชุมตำมที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำร 
  -  จดัส่งรำยงำนตำมก ำหนดเวลำ 
  -  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในส่วนกำรศึกษำ 
  -  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3. นำงบำยโสะ   เลิศฤดี  ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติหน้ำที่และมีควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
-  งำนพิมพ์ฎีกำเบิกจ่ำยเงินของส่วนกำรศึกษำ 

  -  จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ของส่วนกำรศึกษำ 
-  ตรวจทำนหนังสือรับ หนังสือส่ง และรำยงำนประจ ำเดือนของส่วนกำรศึกษำฯ 

  -  งำนทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง 
  -  งำนด้ำนสำรบรรณของงำนธุรกำรส่วนกำรศึกษำ 
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  -  ร่ำง / พิมพ์ หนังสือ ตอบโต้ 
  -  งำนจัดแฟ้มเอกสำร 

 -  งำนด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันส ำคัญ 
  -  งำนส่งเสริม สนับสนุน กำรศำสนำ และวัฒนธรรม 
  -  ด ำเนินกำรโครงกำร / กิจกรรม ทำงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวันส ำคัญต่ำงๆ 

 -  ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตั้งเบิกงบประมำณ ด้ำนอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 9 แห่ง สถำนศึกษำสังกัดกรมกำร
ศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) จ ำนวน 7 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.อมก๋อย จ ำนวน 16 ศูนย์ 
  -  ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตั้งเบิกงบประมำณ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ในอัตรำคนละ 1,700.- บำทต่อปี จ ำนวน 16 ศูนย์   
  -  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 4. นำงล ำพึง   วิชิตนำค  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้ำที่และมีควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 -  ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตั้งเบิกงบประมำณ ด้ำนอำหำรกลำงวัน และอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 

โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 9 แห่ง สถำนศึกษำสังกัดกรมกำร
ศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) จ ำนวน 7 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.อมก๋อย จ ำนวน 16 ศูนย์ 
  -  ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตั้งเบิกงบประมำณ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ในอัตรำคนละ 1,700.- บำทต่อปี จ ำนวน 16 ศูนย์   
  -  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5. นำงอำรยี์ ศรีปิยเผ่ำ ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-6600-673ปฏิบัติงำน
ที ่ศพด.บ้ำนยำงเปำ โดยมี นำงค ำสุข ดีสำ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย 

          6. นำงณิชำนันท์   สุริยำพัชรำสกุล ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-
08-6600-676 ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนตุงลอย โดยมี นำงชำลินี พัฒนำศำสตร์กุล ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
เป็นผู้ช่วย  

          7. นำงจริยำ อมตปรีชำ ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต ำแหน่ง 13 -3-08-6600-693
ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนแม่ต๋อม โดยมี นำงสำวชนัญทิตำ พชรพุฒิเมธ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย     
                   8. นำงสำววีนัส มัจฉำคีรีรัตน์ ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-
6600-678 ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนยองกือ โดยมี นำยสรำวุธ ปรีชำโปร่ง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย 

         9. นำงสุธำรัตน์ วนำไพร ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต ำแหน่ง 13 -3-08-6600-674
ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนแม่ต๋อมบน โดยมี นำงเนตรนภำ   แสงแก้ว ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย 

         10. นำงสำวอัมพร พงศ์พิทยำภรณ์ ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-6600-
692 ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนมังปอย โดยมี นำงผ่องพรรณ แววพิรำม ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย 

         11. นำงสำวดวงพร  แก้วค ำ ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-
6600-677 ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนสบอมแฮด  โดยมี นำงสำวสตรีรัตน์ รักษำประเพณี ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก เป็นผู้ช่วย 

         ๑2. นำงวันดี ปู่น ำ ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-6600-688 ปฎิบัติงำน ที่ 
ศพด.บ้ำนผำปูน โดยมี นำงสำวจำรุณี  วันเจริญใหม่ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย 

         ๑3. นำยวีรวิทย์ ปู่เงิน ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-6600-689 
ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนตุงติง  

         ๑4. นำงชุมพร ปู่เงิน  ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-6600-690 
ปฎิบัติงำนที่ ศพด. บ้ำนห่ำงหลวง 

         ๑5. นำงสมศร ี ค้ ำจนุธำรำ ต ำแหนง่ ครผูู้ดแูลเด็ก เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-6600-691
ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนขุน        
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๑6. นำงธัญญำรัตน์ ภคินพิทวัส ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-6600-675 
ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนทุ่งจ ำเริง โดยมี นำงสำวแสงจันทร์ บริรักษ์ภักด ีต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย 

         ๑7. นำงนติยำ กระสำนติ์  ต ำแหนง่ ครผููด้แูลเดก็ เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-6600-679 
ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนโป่งดิน 

๑8. นำงสำวรชันยี ์โกมลพยงุ ต ำแหนง่ ครผููด้แูลเดก็ เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-08-6600-694 
ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนกะเบอะดิน 

๑9. นำงนรสิำ วนัประสงคช์ยั  ต ำแหนง่ ผูช้ว่ยครผูู้ดแูลเด็ก ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนตุงลอยใหม่ 
20. นำงณฐัยำ   ประไพมำลี ต ำแหนง่ ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเดก็ ปฎิบัติงำนที่ ศพด.บ้ำนมะหินหลวง 
โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

  ๑)  อบรมเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่รับเด็กจำกผู้ปกครองจนกระท่ังส่งคืนให้ผู้ปกครอง 
  ๒)  จัดกิจกรรมประจ ำวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนำกำร และเตรียมควำมพร้อมให้กับเด็ก ให้สุขภำพ
สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับพัฒนำ ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม สติปัญญำและลักษณะนิสัย โดยจัด
กิจกรรมกลำงแจ้งในร่ม และจัดมุมกิจกรรมต่ำงๆ เช่นมุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมดนตรี ฯลฯ 
  ๓)  ปลูกจิตส ำนึกให้เด็กรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
กำรรักษำสิ่งแวดล้อม ควำมมีระเบียบวินัยมีควำมรับผิดชอบ ควำมมีน้ ำใจ ฯลฯ  
  ๔)  ดูแลควำมปลอดภัยและรักษำควำมสะอำดภำยใน และภำยนอกอำคำรศูนย์ฯ  
  ๕)  ให้เด็กเคำรพธงชำติ และประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ 
  ๖)  ส ำรวจรำยชื่อเด็กที่เข้ำรับกำรเลี้ยงดูประจ ำวัน เยี่ยมเยียนผู้ปกครองแลเด็ก ในกรณีเด็กไม่มำ
เรียนเกิน ๓ วัน  และในกรณีที่เกิดปัญหำอื่นๆ 
  ๗)  จัดเตรียมสถำนที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนโดยเน้นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น  
จัดอำหำรเสริม น้ ำดื่ม น้ ำใช้ จัดท ำบันทึกกำรสอน และบันทึกประจ ำตัวเด็ก ตลอดจนจัดท ำทะเบียนอุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอน 
  ๘)  จัดท ำบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำย ตำมโครงกำรอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็ก  
  ๙)  จัดท ำบัญชีแสดงรำยกำรอำหำรกลำงวันรำยสัปดำห์ ตำมโครงกำรจัดหำอำหำรกลำงวัน
ส ำหรับเด็ก  
  ๑๐)  ร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กเล็ก ผู้ปกครอง จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมในบริเวณศูนย์ฯ 
  ๑๑)  จัดท ำบันทึกกำรประชุมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  ๑๒)  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

  ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรไม่ให้เกิด
ควำมบกพร่องเสียหำยแก่ทำงรำชกำรได้ หำกมี อุปสรรคหรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำฯ และผู้บังคับบัญชำ ตำมล ำดับ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  10  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.  2562 
 

 
(นำยวัลลภ  ปุกยุ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
 


