
๖. กองการศกึษา (o๘) แบง่ส่วนราชการภายใน ดังนี�
๖.๑ ฝ�ายแผนงานและโครงการ มอํีานาจหน้าที�รบัผดิชอบงานแผนงาน

และโครงการ และ งานการเงนิและบญัชี
๖.๑.๑ งานแผนงานและโครงการ มอํีานาจหน้าที�เกี�ยวกับ

(๑) งานจัดทาํแผนปฏิบติังาน
(๒) งานจัดทาํแผนพฒันาต่างๆ ของกองการศกึษา
(๓) งานควบคมุดแูลและตรวจสอบการจัดทาํแผนพฒันา

ของโรงเรยีนในสงักัด ของเทศบาล

(๔) งานเสนอแผนและโครงการเพื�อขออนุมติัดําเนินการ
(๕) งานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตามที�ได้รบัมอบหมาย

๖.๑.๒ งานการเงนิและบญัช ีมอํีานาจหน้าที�เกี�ยวกับ
(๑) งานเกี�ยวกับการเงนิ การบญัช ีเชน่ การวางฎีกา เตรยีมการเบกิจ่าย

เงนิและ สิ�งแทนตัวเงนิ การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงนิทกุประเภท
ทั�งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการ ลงบญัชี ทาํรายงานการบญัชี

(๒) งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี�ยวกับการ
งบประมาณของกองหรอืฝ�าย เชน่ การรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ในการจัดทาํงบประมาณ
การทาํหนังสอื ชี�แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพจิารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

(๓) งานการบรหิารและควบคมุงบประมาณของกองหรอืฝ�าย
(๔) งานเกี�ยวกับการทาํบญัชถืีอจ่ายเงนิเดือนครูเทศบาล

ตามแบบและวธิกีารที� สาํนักงบประมาณกําหนด เชน่ จัดทาํแผนสรุปยอดเงนิงบประมาณ
อัตราเงนิเดือนที� ขอถือจ่ายประจําป�การ จัดทาํบญัชขีอถือจ่ายเงนิเดือนเพิ�มระหวา่งป�
หรอืเงนิเพิ�มทกุกรณี การสรุปยอดจํานวนอัตราเงนิเดือนกรณี พเิศษ ๒ขั�นตามมติ
คณะรฐัมนตรี การจัดทาํสถิติเงนิเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทาํสถิติประกอบ บญัชถืีอ
จ่ายประจําป� ซึ�งแสดงจํานวนโรงเรยีน นักเรยีน ห้องเรยีน และครู

(๕) งานเกี�ยวกับการขออนุมติั จัดหา จัดซื�อ จัดจ้าง เบกิจ่าย ซอ่มแซม
และ บาํรุงรกัษาพสัด ุตลอดจนจัดทาํบญัชทีะเบยีนพสัดุ เก็บรกัษาใบสาํคัญ
หลักฐานเอกสารเกี�ยวกับพสัดุ

(๖) งานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตามที�ได้รบัมอบหมาย



๖.๒ ฝ�ายสง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม มี
อํานาจหน้าที�รบัผดิชอบงานศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม งานกีฬาและนันทนาการ และ
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

๖.๒.๑ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มอํีานาจหน้าที�เกี�ยวกับ
(๑) งานการรณรงค์เพื�อการรูห้นังสอื เผยแพรข่า่วสาร เอกสารต่างๆ

แก่เยาวชน และประชาชนทั�วไป

(๒) งานการอบรม ปกครอง ดแูล และแนะแนวการศกึษา การแนะแนว
อาชพี และแก้ไขป�ญหาต่างๆแก่เยาวชนและประชาชน

(๓) งานพฒันาเยาวชนให้เป�นไปตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ

(๔) งานศูนยเ์ยาวชน
(๕) งานควบคมุ ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วดัผลและประเมนิผล

กิจกรรมเยาวชน

(๖) งานติดต่อประสานงานกับสถานศกึษาหรอืหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
(๗) งานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตามที�ได้รบัมอบหมาย

๖.๒.๒ งานศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม มอํีานาจหน้าที�เกี�ยวกับ

(๑) งานอนุรกัษ์และส่งเสรมิศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม

(๒) งานอนุรกัษ์และส่งเสรมิวถีิชวีติทอ้งถิ�น

(๓) งานวางแผนและศกึษาแนวทางในการฟ�� นฟปูระเพณีทอ้งถิ�น

(๔) งานเกี�ยวกับการอนุรกัษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุ และงานศลิป�

(๕) งานปลกูจิตสาํนึกประชาชนในการอนุรกัษ์ศาสนา ประเพณี

และวฒันธรรม

(๖) งานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตามที�ได้รบัมอบหมาย

๖.๒.๓ งานกีฬาและนันทนาการ มอํีานาจหน้าที�เกี�ยวกับ

(๑) งานจัดทาํแผนการสง่เสรมิการแขง่ขนักีฬาและนันทนาการ

(๒) งานการแขง่ขนักีฬากับองค์กรหรอืหน่วยงานอื�นๆ

(๓) งานสง่เสรมิให้สถานศกึษาจัดทาํแผนงานด้านกีฬา

และนันทนาการ



(๔) งานสง่เสรมิให้สถานศกึษาจัดกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก
สถานศกึษา

(๕) งานสง่เสรมิให้หน่วยงานจัดกิจกรรมนันทนาการ
(๖) งานสง่เสรมิให้ชุมชนใชอุ้ปกรณ์ สนามกีฬา เพื�อสง่เสรมิการ

เล่นกีฬาและ นันทนาการ
(๗) งานฝ�กอบรมด้านการกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ

ประเภทต่างๆ

(๘) งานจัดตั�งชมรมกีฬา และชมรมการออกกําลังกาย เพื�อสขุภาพ
พรอ้มการ - ควบคมุดแูล

(๙) งานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตามที�ได้รบัมอบหมาย
๖.๓ ฝ�ายบรหิารการศกึษา มอํีานาจหน้าที�รบัผดิชอบงานสง่เสรมิคณุภาพ

และมาตรฐาน การศกึษา งานโรงเรยีน และงานธุรการ
๖.๓.๑ งานธุรการ มอํีานาจหน้าที�เกี�ยวกับ

(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดแูลรกัษา จัดเตรยีมและให้บรกิารเรื�อง สถานที� วสัดอุุปกรณ์

การติดต่อ และอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(๓) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี�ยวกับเอกสารสาํคัญ

ของทางราชการ
(๔) งานรกัษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที�ราชการ
(๕) งานจัดทาํคําสั�งและประกาศของเทศบาล
(๖) งานรบัเรื�องราวรอ้งทกุขแ์ละรอ้งเรยีน
(๗) งานสวสัดิการของกองหรอืฝ�าย
(๘) งานอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(๙) งานพสัดแุละการเบกิจ่ายของกองการศกึษา
(๑๐) งานคมุงบประมาณของกองการศกึษา
(๑๑) งานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตามที�ได้รบัมอบหมาย

๖.๓.๒ งานสง่เสรมิคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา มอํีานาจหน้าที�
เกี�ยวกับ

๑) งานส่งเสรมิคณุภาพและควบคมุมาตรฐานการศกึษา
๒) งานพฒันาปรบัปรุงสื�อการเรยีน การสอนให้มปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ



๓) งานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตามที�ได้รบัมอบหมาย
๖.๓.๓ งานโรงเรยีน มอํีานาจหน้าที�เกี�ยวกับ

(๑) งานควบคมุดแูลโรงเรยีนเทศบาล
(๒) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรยีน
(๓) งานพจิารณาจัดตั�ง ยุบเลิกโรงเรยีน
(๔) งานดแูล จัดเตรยีม และให้บรกิารวสัดอุุปกรณ์ คู่มอืครู สื�อการ

เรยีนการ สอนแก่โรงเรยีน และการสง่เสรมิการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน
(๕) งานจัดตั�งสมาคมครู นักเรยีน และมลูนิธต่ิางๆ ตลอดจน

การจัดตั�ง กรรมการการศกึษาของโรงเรยีน และการส่งเสรมิการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน
(๖) งานการติดต่อประสานงานกับสถานศกึษาและหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง
(๗) งานเผยแพรข่า่วสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบยีบ และนโยบาย

ของทาง ราชการอันเกี�ยวกับการดําเนินงานของโรงเรยีน
(๘) งานสง่เสรมิสขุภาพอนามยัในโรงเรยีน
(๙) งานสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนกับชุมชน
(๑๐) งานปลกูฝ�งวนัิย และถ่ายทอดวฒันธรรมของชาติ
(๑๑) งานปลกูฝ�งประชาธปิไตยให้กับเด็กและชุมชน
(๑๒) งานอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตามที�ได้รบัมอบหมาย

๖.๔ โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลเมอืงสนั�นรกัษ์ ๑ และ ๒ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมอืง สนั�นรกัษ์ ๑ และ ๒ มอํีานาจหน้าที�ควบคมุดแูลและรบัผดิชอบการปฏิบัติงาน
ในงานต่าง ๆ ดังนี�

(๑) การพฒันาหลักสูตรสถานศกึษา
(๒) การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
(๓) การวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบโอนผลการเรยีน
(๔) การประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา
(๕) การพฒันาและใชสื้�อและเทคโนโลยเีพื�อการศกึษา
(๖) การพฒันาและส่งเสรมิให้มแีหล่งเรยีนรู้
(๗) การวจัิยเพื�อพฒันาคณุภาพการศกึษา
(๘) การสง่เสรมิชุมชนให้มคีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ


