
 
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
ที่  193 /๒๕65 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เรื่องก าหนด หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลวังตะเคียน เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราก าลังและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตามมติ    
ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน จึงขอแก้ไขค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเคียน ที่ 587/๒๕64 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  โดยก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างใหม่ ดังนี้  

มอบหมายให้ นางสาววรนุช  วงค์นรินทร์  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขท่ี
ต าแหน่ง 30-3-01-3801-001  รักษาราชการ แทนในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ก ากับ ดูแล บุคลากร ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็นเสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงานบริหาร

การศึกษา โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3) พิจารณาตรวจสอบรายงานการด าเนินงานตามโครงการ รายงานการปฏิบัติงาน 
4) พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานสังกัดกองการศึกษา ได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) งานจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6) งานเกี่ยวกับการวางแผนการเบิกจ่ายเงินและบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิก

จ่ายเงิน รวมทั้งการลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษาฯ 
7) งานพัสดุและการเงินของกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
8) งานจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองการศึกษาฯ  
9) งานจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
10) งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 
/11)งานจัดท าฎีกาเบิกจ่าย.... 
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11) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
12) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมทาง

วิชาการ งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
13)  งานรัฐพิธี 
14) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
1.งานบริหารงานทั่วไป  มอบหมายให้ นางสาวอังคณา  ศรีปรัง ต าแหน่งเจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เลขท่ี ต าแหน่ง 30-3-08-4201-001 โดยมี นางสาวรจนพรรณ  จันมา  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
2) งานดูแลเก็บรักษาเอกสาร ควบคุมทะเบียน  ประกาศ  ค าสั่ง  ของกองการศึกษาฯ   

ทุกเรื่องให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 
3) งานจัดท าบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ เอกสารใบส าคัญเก่ียวกับการเบิกจ่ายพัสดุของกองการศึกษาฯ 
4) งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5) ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการวางแผนการเบิกจ่ายเงินและบัญชี เช่น การวางฎีกา 

เตรียมการเบิก จ่ายเงิน รวมทั้งการลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษาฯ 
6) ช่วยเหลืองานจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองการศึกษาฯ/งานพัสดุ  
7) ช่วยเหลืองานจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม 
8) ช่วยเหลืองานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
9) ช่วยเหลืองานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
10) ช่วยเหลืองานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเคียน 
11) ช่วยเหลืองานพัสดุและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  

วังตะเคียน 
12) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายอิทธิพล ค าประสพ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 9060 ปราจีนบุรี 
2) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด  และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์  

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

                    2. งานบริหารงานการศึกษา   มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ  ทองจันทรา  ต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-08-3803-001  โดยมี นางสาวศุภลักษณ์  ทองสวัสดิ์  
ต าแหน่ง ครู คศ.1  เลขที่ต าแหน่ง 30-3-08-22-11662 เป็นผู้ช่วย มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานควบคุม ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2) งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3) งานแผนงานโครงการ 
4) งานส่งเสริมการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
/5)งานจัดการศึกษา...  
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5) งานจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6)  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
นางสาวศุภลักษณ์  ทองสวัสดิ์  ต าแหน่ง ครู คศ.1  เลขที่ต าแหน่ง 30-3-08-22-11662              

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

4) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

5) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
6) งานด้านพัสดุและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
7) งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล  

วังตะเคียน 
8) งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล  

วังตะเคียน 
9) งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
10) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

   นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสดิ์  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

4) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็กจัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียน
การสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 

5) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
6) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
นางสาวเรณู  รอดตา  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

๓) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

 
/๔) จัดเตรียมสถานที่เรียน..... 
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๔) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  

จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 
๕) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
๖) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
๗) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นางสาวละมัย ศรีจันทร์  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระก า  
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ  

๓) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

๔) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

๕) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์  
๖) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
๗) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นางนิภาภรณ์  อินทร์เบิด  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ  

๓) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

๔) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

๕) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์  
๖) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
๗) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 นางสาวณัฐริกา  แซ่โง้ว ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               ดแูลศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นเขากระแต 

1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

2) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

3) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

/4)จัดท าทะเบียน.... 
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4) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
5) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 นางสาวเบญญาภา  เวียงค า   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               ดแูลศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นเขากระแต 

1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม  
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

2) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

3) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

4) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
5) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 นางสาวเสาวนีย์  นึกถึง   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               ดแูลศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 

1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม  
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

2) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

3) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

4) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
5) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
6) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

 นางสาวชุลีพร ศรีจันทร์   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
             ดแูลศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บา้นคลองระก า 

1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม  
ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

2) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

3) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

4) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
5) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
6) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

/3.งานส่งเสริมการศึกษา... 
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3.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ                 

ทองจันทรา  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-08-3803-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
2) งานกิจการศาสนาและงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  
3) งานกีฬาและนันทนาการ 
4) งานข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา 
5) งานรัฐพิธี 
6) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7)  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
นางสาวเบญจวรรณ ก่ าค า  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(มีทักษะ)  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

4) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

5) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
6) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาวสุภัชชา  อูสูงเนิน ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(มีทักษะ)  มีหน้าที่ผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  
๒) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

๓) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

๔) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก  

๕) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์  
๖) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  
๗) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นางสาวสุภาวดี  แสงกรม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง 
๒) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

 
 

3)ปลูกจิตส านึก ....  
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3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 
4) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  

จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 
5) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
6) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

    นางสาวศิริขวัญ  ศรีกอง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 
2) อบรมเลี้ยงดูเด็ก จัดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อม

ให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม  
สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่มและจัดมุมกิจกรรมต่างๆ 

3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ความมีน้ าใจ มีเมตตากรุณา 

4) จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเน้นวัสดุที่มีในท้องถิ่น  
จัดอาหารเสริม น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอน และบันทึกประจ าตัวเด็ก 

5) จัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและทะเบียนครุภัณฑ์ 
6) ช่วยเหลืองานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
7) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ให้ผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามค าสั่งโดยเคร่งครัด หากมี  
ข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งให้ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทราบในเบื้องต้น
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   2    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 

 

(นายวรวิทย์  ยังคิด) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

 
 
 


