คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ที่ 79/2564
เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
...............................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และมาตรา ๑๕, ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 และมติคณะกรรมการ
พนั กงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมือวันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.
2563 เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
เพื่อให้การปฏิบั ติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ จึงกำหนดแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้
นายสำรวย กายจะโปะ ตำแหน่งปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นตำบล (นักบริห ารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง ) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-001 มีหน้าที่ รับผิดชอบ ควบคุม การปฏิบัติราชการประจำ
ขององค์ การบริห ารส่ ว นตำบล เป็ น ผู้ บั งคับ บัญ ชาพนักงานส่ วนตำบลและพนั กงานจ้างของรองจากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
ผู้บริหาร สั่งการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้กำกับ
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติได้ มอบหมายให้ผู้ที่ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดำรง
ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน โดยแบ่งสายงานการปกครองบังคับบัญชาดังนี้
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มอบหมายให้ นางสุ ภ าวดี สิ ง หวิ สั ย ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการกองการศึ ก ษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-082107-001 กำกับดูแล รับผิดชอบ
ภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวั ฒนธรรม ,กำหนดนโยบาย วางแผนควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ
ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษา ด้านการศาสนาและด้านวัฒนธรรม
/งาน...

-21. งานบริหารงานการศึกษา
ให้นางสุภาวดี สิงหวิสัย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-2107-001 และนางสาวมิรันตี ศิริเมฆา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-8303-001 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
บริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอืน่ ๆ ที่ได้รับ
หมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
1. นางณภัทร์ บรรลังค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดวังวารีวน) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-6-6-00469
2. นางปุณมนัส ทองอิ่ม ตำแหน่ง ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมราช) เลขที่ตำแหน่ง
20-3-08-6-6-00470
3. นางวิภารัตน์ ชินสำโรง ตำแหน่ง ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมราช) เลขที่ตำแหน่ง
20-3-08-6-6-00471
4. (ตำแหน่งว่าง) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) พนักงาจ้างตามภารกิจ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดพรหมราช
5. นางเกรียงสวรรค์ วิจิตรกิ่ง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) พนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน
6. นางสาววาสนา มาสำโรง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) พนักงาจ้างทั่วไป ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพรหมราช
เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทั้ง
2 แห่ง
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้นางสุภาวดี สิงหวิสัย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นั กบริห ารงานการศึกษา ระดับ ต้น ) เลขที่ ตำแหน่ง 20-3-082107-001 และนางสาวมิรันตี ศิริเมฆา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-8303-001 เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม และงานกีฬาและนันทนาการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
1. นางสายมั่ น พะวัน พรมราช ตำแหน่ ง คนงานทั่ วไป (พนั กงานจ้ างทั่ว ไป) เป็ น
ผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕64
(ลงชื่อ)
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

