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ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง                                   
เรื่อง  ก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล  

 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยก าหนดให้เทศบาล 
ก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่จ าเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์
ดังกล่าว 

  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความนัย            
มาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่          
21 พฤษภาคม 2564 เทศบาลต าบลท่าช้าง จึงประกาศก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน    
ของเทศบาล ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง เรื่อง ก าหนดกอง หรือ       
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล 
 ข้อ 2  ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เทศบาลต าบลท่าช้างประกาศใช้เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้เทศบาลต าบลท่าช้าง มีกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ดังนี้ 
   (1) ส านักปลัดเทศบาล 

       (2) กองคลัง 
      (3) กองช่าง 
      (4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      (5) กองการศึกษา 
  (๖) กองสวัสดิการสังคม 
  (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน 

 ข้อ 4 ก าหนดให้กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามข้อ 3 มีอ านาจหน้าที่    
ความรับผิดชอบดังนี้ 

4.1  ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของ
เทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร 
งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ 

 
งานทะเบียน... 
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งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน  งานการเลือกตั้ ง งานคุ้มครอง ดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งาน
งบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เทศบาล งานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ งานการก าหนดต าแหน่งและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน งานบรรจุ
และแต่งตั้ง งานจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 
งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการ
เพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การด าเนินการทาง
วินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้น
จากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานนิติ
กรรมและสัญญา งานคดีแพ่งคดีอาญา คดีภาษี และคดีอ่ืนๆ งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิด งานติดตามสืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ขององค์กร งานด าเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ไกล่เกลี่ย
ประนีประนอม ศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง งานตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวิ นัยของ
พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  งานการติดตามและและ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานพนักงาน
เทศบาล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการ
อุทธรณ์ งานพิจารณาร้องทุกข์และการพิจารณาอุทธรณ์ งานตรวจสอบพิจารณาให้ค าปรึกษา แนะน า การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งานตรวจสอบสัญญาข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางนิติกรรม และการยกร่างนิติ
กรรมสัญญาให้แก่ส่วนราชการต่างๆ งานบังคับคดีตามค าสั่งหรือค าพิพากษาศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และใช้
มาตรการบังคับทางปกครองตามค าสั่ง งานการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายค าพิพากษาค าวินิจฉัยต่างๆ ความเห็น
และค าสั่งที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล งานให้ค าปรึกษา แนะน า เนอความเห็นและตอบข้อหารือด้าน
กฎหมายและเป็นกรรมการด้านกฎหมายของเทศบาล งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท การ
จัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณ งานวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงเกิดเหตุสาธารณภัยทุกประเภท งานแผนการปูองกัน 
เผ้าระวังและแจ้งเตือนภัย งานแผนการระงับเหตุ งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน เช่น ที่พักอาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค งานแผนการฟ้ืนฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานศูนย์รับแจ้ง
เหตุ งานรายงานผลด าเนินงานตามแผนงานด้านต่างๆ งานส ารวจแหล่งธรรมชาติและจุดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิง 
งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การปูองกันสาธารณภัยต่างๆ แก่ชุมชน ส่วนราชการ โรงเรียน 
สถานประกอบการต่างๆ งานตรวจสอบยานพาหนะ เรือดับเพลิง ประมาณน้ าดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง และ 
 

วัสดุอุปกรณ์... 
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วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ งานจัดทะเบียนประวัติการใช้ยานพาหนะ สารเคมีดับเพลิง งานจัดท าทะเบียนควบคุมการ
จัดซื้อ เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยอ่ืนที่
เกี่ ยวข้อง งานสนับสนุนน้ า เ พ่ื อการอุปโภค บริ โภคและการเกษตร งานส่ ง เสริมสนับสนุนด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนงานแผนบริหารจัดการศึกษา วิจัยพัฒนา อนุรักษา ฟ้ืนฟู 
ควบคุม ดูแลก ากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า ทรัพยากรน้ าบาดาล 
ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาทรัพยากรธรณี ซากดึกด าบรรพ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน งานศูนย์ข้อมูล
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับทรัพยากรน้ า ทรัพยากรน้ าบาดาล ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์
ปุา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยกรธรณี ซากดึกด าบรรพ์ งานตรวจสอบ การแก้ไขและบรรเทาปัญหา
วิกฤตภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และน้ าท่วม งานควบคุม ก ากับดูแล ปูองกันการบุกรุกท าลายปุา งานแผนการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม ปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษทั้งทาง
สารเคมี น้ า อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน งานพ้ืนฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพ้ืนที่ 
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งอวดล้อมการจัดท ารายงานสถานการณ์มลพิษ งานด าเนินการทางกฎหมายกับ
ผู้กระท าผิดงานควบคุมและดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย กิจการค้าที่น่ารังเกียจ
และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและระวังเหตุร าคาญ งานอ านวยความสะดวกด้านการจราจร การกวดขันวินัย
จารจร และการบังคับใช้กฎหมายจารจร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

 4.1.1  ฝุายอ านวยการ ประกอบด้วยงาน  4 งาน ได้แก่  
(๑) งานบริหารงานทั่วไป 
(๒) งานการเจ้าหน้าที่ 
(๓) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(4) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

  4.1.2   ฝุายปกครอง ประกอบด้วยงาน  3 งาน ได้แก่ 
   (๑) งานทะเบียนราษฎร 
   (๒) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๓) งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
  

4.2 กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ งาน
จัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร
เงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ 

 
 

ครุภัณฑ์... 
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ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิ ติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองคลัง ดังนี้ 

4.2.1  ฝุายบริหารงานคลัง ประกอบด้วยงาน 3 งาน ได้แก่ 
(๑) งานบริหารงานทั่วไป 
(๒) งานการจัดท าบัญชี 
(๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน 

   4.2.2 ฝุายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย 1 งาน คือ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

  4.3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ  งานส่งเสริมการเกษตร งานคุ้มครอง ดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ  รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองช่าง ดังนี้ 

3.3.1  ฝุายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วยงาน 5 งาน ได้แก่ 
(๑) งานบริหารงานทั่วไป 
(๒) งานวิศวกรรมโยธา 
(๓) งานสาธารณูปโภค 
(๔) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(๕) งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟฟูาส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร 

 4.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งาน
วิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมปูองกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริ การ งาน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษา   

 
ความสะอาด... 
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ความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปูองกันและ
บ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผน
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงาน
ด้านการเฝูาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศและเสียง งานเฝูาระวัง บ าบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ 
ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ งานสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ด้รับ มีส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 

4.4.1  ฝุายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วยงาน 3 งาน ได้แก่ 
(๑) งานให้บริการด้านสาธารณสุข 
(๒) งานบริการรักษาความสะอาด 
(๓) งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

   4.5 กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและ
กองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน าทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย  มีส่วนราชการภายใน             
กองการศึกษา  ดังนี้ 

4.5.1 ฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่ 
(๑) งานบริหารการศึกษา 
(๒) งานการศึกษาปฐมวัย 
(๓) งานบริหารงานทั่วไป 

 4.6 กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนงานด้านการ
พัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบรูปแบบมาตรการและวิธีการ
พัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาปละความต้องการ
ของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้
ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย 

 
งานส่งเสริม... 




