
 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ที ่175/2564 

เรื่อง  มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) 
...............................  

 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และมาตรา ๑๕, ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดกอง 
สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมือวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2564 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 
มิถุนายน 2564 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564  

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ทางราชการ จึงกำหนดแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้  

  นายสำรวย  กายจะโปะ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง ) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-001 มีหน้าที่ รับผิดชอบ ควบคุม การปฏิบัติราชการประจำ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของรองจากนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
ผู้บริหาร สั่งการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอำนาจหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้กำกับ
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   

  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติได้ มอบหมายให้ผู้ที่ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดำรง
ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน โดยแบ่งสายงานการปกครองบังคับบัญชาดังนี้ 
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  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  มอบหมายให้ นางสุภาวดี  สิงหวิสัย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขท่ีตำแหน่ง 20-3-082107-001 กำกับดูแล รับผิดชอบ
ภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กำหนดนโยบาย วางแผนควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ 
ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษา ด้านการศาสนาและด้านวัฒนธรรม  

1. งานบริหารงานการศึกษา 
    ให้นางสุภาวดี  สิงหวิสัย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-2107-001 และนางสาวมิรันตี  ศิริเมฆา 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-8303-001 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
บริหารวิชาการด้านการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานนิเทศการศึกษา งานบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และงานบริการข้อมูลและสารสนเทศ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
หมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ให้นางสุภาวดี  สิงหวิสัย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20 -3-082107-001 และนางสาวมิรันตี  ศิริเมฆา 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-8303-001 เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานแผนงานและโครงการ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา โดยมี 

1. นางณภัทร์  บรรลังค์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดวังวารีวน) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-08-6-6-00469  

2. นางปุณมนัส  ทองอ่ิม 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 (ท่ัวไป) พนักงาจ้างทั่วไป ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดพรหมราช 

เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทั้ง 
2 แห่ง 

 
7. นางสายมั่น พะวันพรมราช ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน

การปฏิบัติงาน  
 
 
 

/ทั้งนี้ ... 
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  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  29  เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64 

              (ลงชื่อ)  
 

                                                             (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 


