
กองการศึกษา 

  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม การจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน กิจกรรมเยาวชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬาต าบล      ศูนย์อบรม

พัฒนาการ ศูนย์วัฒนธรรม งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ และงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ี

ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองการศึกษาและ

อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน 

อ านวยการ ส่ังราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผล

งาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ งานธุรการ งาน

การศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬา

และนันทนาการ และงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

  งานธุรการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ

และสารบรรณ  การรับ-ส่งหนังสือ การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง 

ตรวจทานหนังสือ จัดท าและแจกจ่ายหนังสือเวียน          การจัดท า

ฎีกาเบิกจ่ายเงิน การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของ

ทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ           

การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจด

บันทึกรายงานการประชุม และงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 

  งานการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน มีหน้า ท่ีและความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาล งานวิชาการศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ

วางแผนการศึกษา จัดท ามาตรฐานการศึกษา การให้หรือจัดบริการ

ส่งเสริมการศึกษา ท าความเห็น        สรุปรายงาน และเสนอแนะ

เกี่ยวกับการศึกษา การวางโครงการ การส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา  ติดตาม ประเมินผล ด าเนินการ



และแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงาน เสนอแนะ ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการ

ปฏิบัติงานจัดท าแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าท่ี งาน

การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งาน

บริหารวิชาการ และงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชน ให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานศูนย์สร้างสรรค์หรรษา งาน

ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

และงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

  งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานด้านสันทนาการ การคิดค้น การออกแบบ การจัดท าและการพัฒนา

โครงการ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ

เกิดสุขภาวะท่ีดี เช่น โครงการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมการออก

ก าลังกาย โครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา เป็นต้น ติดต่อประสานงาน

ด้านกิจกรรมสันทนาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมต่างๆ และงานอ่ืนๆท่ี

เกี่ยวข้อง   

  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือ

การส่งเสริม เผยแพร่และปลูกฝังวัฒนธรรม ตรวจสอบให้ค าปรึกษาและ

แนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้วิชาการด้านวัฒนธรรม และงานอ่ืนๆ

ท่ีเกี่ยวข้อง 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 งานการศึกษาปฐมวยัและโรงเรยีน 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๑) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 

 

 งานธรุการ 

- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. (๑) 

- คนงาน (๑) 

- ภารโรง (๑) 

- พนักงานขับรถยนต์ (๑) 

 งานกจิกรรมเดก็และเยาวชน 

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (๑) 

- คนงาน (๑) 

 

 งานกฬีาและนนัทนาการ 

- นักสันทนาการ ปก./ชก. (๑) 

- คนงาน (๓) 

 
 งานส่งเสรมิประเพณ ีศิลปวฒันธรรม 

- นักวิชาการวัฒนธรรม ปก./ชก. (๑) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑) 

 

โรงเรยีนอนบุาลพงบโูละ๊ 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(๑) 

- ครูช านาญการ (๑) 

- ครูผู้ช่วย (๒) 

- ผู้ช่วยครู (๑) 

- ผู้ดูแลเด็ก (๒) 

- คนครัว (๑) 

- ภารโรง (๑) 

 

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็พงบูโละ๊ 

- ครูช านาญการ (๔) 

- คนครัว (๒) 

 

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็บอืแซง 

- ครูช านาญการ (๒) 

- คนครัว (๑) 

 

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ตรมีติร 

- ครูผู้ดูแลเด็ก (๑) 

- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(๑) 

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (๑) 

- ผู้ดูแลเด็ก (๔) 

- คนครัว (๑) 

- ภารโรง (๑) 

 

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็มรักสั 

- ครูผู้ดูแลเด็ก (๑) 

- ผู้ดูแลเด็ก (๓) 

- คนครัว (๑) 

 

ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็มลายบูางกอก 

- ผู้ดูแลเด็ก (๓) 

- คนครัว (๑) 

 

กองการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
 

ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบรหิารงานการศึกษา ระดับต้น) 

สถานศึกษาในสังกดั 


