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ค าน า 
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษาของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการก ากับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีของเทศบาลต าบลวาริช
ภูมิ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังยังเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร และการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทน การให้ความดีความชอบ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงออกคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกองการศึกษา ให้
ส่วนราชการทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ตามลักษณะงานของแต่ละส่วนราชการใน
สังกัดของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้รับผิดชอบกองการศึกษา 
เทศบาลต าบลวาริชภูมจิะได้น าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามหน้าท่ีของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ท่ีได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติเทศบาล 
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กองการศึกษา    ให้ผู้อ านวยการกอง  ระดับต้น  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของกองการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น   การจัดการศึกษา
ปฐมวัย   อนุบาลศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา    และอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการ
เจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษา นิเทศ  งานกิจการนักเรียน   งานการศึกษาปฐมวัย 
งานขยายโอกาสทางการศึกษา   งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการ
ศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็ก
เยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายใน
ส่วนราชการออกเป็น  ๑  ฝ่าย  ๕  งาน ดังนี้ 
  ๖.๑  ฝ่ายบริหารการศึกษา  ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ระดับต้น  เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบราชการภายในฝ่ายบริหารการศึกษา  ๕  งาน  ดังนี้ 

  ๖.๑.๑ งานธุรการ   มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ 
ให้บริการเรื่องสถานที่   วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการศึกษา  งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของกอง
การศึกษา    รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๖.๑.๒ งานการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ   มีหน้าทีร่ับผิดชอบงานส ารวจความ 
ต้องการและปัญหาทางการศึกษางานจัดเก็บ  และวิ เคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษางานวิจัยทาง
การศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรงานให้ บริการทางการศึกษาทั่วไปด้านการนิเทศให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาทาง
วิชาการงานเขียนเอกสาร ต ารา ผลิต อุปกรณ์และ  สื่อการเรียนการสอนงานค้นคว้าทดลองและควบคุม
มาตรฐานทางการศึกษางานประชุม สัมมนา  ประสานงาน    และให้บริการทางด้านวิชาการ  งานการ
วัดผล ประเมินผลทางการศึกษา  งานส่งเสริมสุขภาพ  และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษางานประสาน งาน
การศึกษาปฐมวัย ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและตามอัธยาศัย งานการด าเนินงานด้านวิชาการกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานส ารวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ
งานด้านกีฬาและนันทนาการ   งานก าหนดแผน และจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
เพ่ือสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน    งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน งานจัดฝึกอบรมด้านการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานการกีฬาและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป     การจัดตั้งศูนย์สนามกีฬา ชมรม และชุมนุมกีฬา
และส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน    งานดูแล บ ารุงรักษาอาคารสถานที่
สนามกีฬาอุปกรณ์การกีฬาและศูนย์เยาวชน การให้บริการ และขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และ
การอ่ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานวิทยาศาสตร์การกีฬา  งานวิทยาศาสตร์ การกีฬา    งานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๖.๓ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานกิจการศาสนา งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
                     ๖.๔  งานพัฒนาชุมชน      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน  



ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่น  เป็นผู้น าและ
เป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจและความคิดริเริ่ม
ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  ให้ค าแนะน า
และ  ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือนอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร  ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ เป็นต้น  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                     ๖.๕  งานสังคมสงเคราะห์   มีหน้าที่รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน  งานสวัสดิการสังคม     งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน งานจัดท าแผนชุมชน   งานส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ   งานกิจการสตรีและคนชรา  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานกิจการเยาวชน ควบคุมและปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์  เช่น วางแผนการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ งานวิจัยและประเมินผล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนงานเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงงานสังคมสงเคราะห์   
รับผิดชอบและควบคุมการด าเนินการ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานประกันสังคม เป็นต้น ศึกษาอบรมและให้
ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานวางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ ค าปรึกษา
แนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 


