กรอบอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2561 – 2563
กองการศึกษา
กองการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ จํานวน 3 ฝาย 1 หนวย
1. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ฝายบริหารการศึกษา
3. ฝายแผนงานและโครงการ
4. หนวยศึกษานิเทศก
1. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ
3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
4) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
5) งานกีฬาและสันทนาการ
6) งานกิจการศาสนา
7) งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
8) งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
2. ฝายบริหารการศึกษา
1) งานการเจาหนาที่
2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
3) งานศึกษาปฐมวัย
4) งานกิจการนักเรียน
5) งานโรงเรียน
6) งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
3. ฝายแผนงานและโครงการ
1) งานแผนงานและโครงการ
2) งานธุรการ
3) งานงบประมาณ
4) งานระบบสารสนเทศ
4. หนวยศึกษานิเทศก
1) งานบริหารวิชาการ
2) งานสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
3) งานติดตามตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพ

-2กองการศึกษา แบงการบริหารภายในออกเปน ดังนี้
1. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ครูสอนเด็ก
ดอยโอกาส)
- งานดูแล กํากับ และติดตามการจัดการศึกษาแกเด็กเรรอนและเด็กดอยโอกาส
- งานจัดซื้อ จัดจาง ของงานการศึกษานอกระบบ
- งานสํารวจเด็กเรรอนในเขตเมือง (ชุมชน/สถานศึกษา)
- งานจัดทําทะเบียนขอมูลเด็กเรรอนและเด็กดอยโอกาส
- งานประสานเครือขายชวยเหลือเด็กเรรอนและเด็กดอยโอกาส
- งานจัดการศึกษาแกเด็กเรรอนและเด็กดอยโอกาส (ระบบสงตอ)
- งานรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน (สงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ
3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
- งานควบคุม กํากับ ดูแล หองอานหนังสือ
- งานออกเลขหมู ลงทะเบียน ทําดัชนี ทํากฤตภาคหนังสือ ซอมหนังสือ
- จัดทําบรรณนิทัศน แนะนําหนังสือ และนําลงเว็บไซต
- งานจัดเก็บสื่อ สิ่งตีพิมพทุกชนิดขึ้นชั้นใหเปนระเบียบเรียบรอย
- งานบริการยืม-คืน หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ รับสมัครสมาชิก
- งานเทคนิคดานเจาะ เย็บเลม หุมปก หนังสือใหพรอมบริการ
- งานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา ตอนรับผูขอศึกษาดูงาน เยี่ยมชมหองสมุด
- งานฝกอบรมเทคนิคการจัดหองสมุดอยางงาย
- ควบคุม กํากับ ดูแล งานธุรการ
- งานธุรการหองสมุด/งานพัสดุหองสมุด ทํากฤตภาค ซอมหนังสือ
- งานบริการยืม-คืน หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ รับสมัครสมาชิก
- งานบันทึกขอมูล หนังสือ สื่อ สิ่งตีพิมพ ลงโปรแกรม หองสมุดอัตโนมัติ งานพิมพ
สติกเกอรบารโคด พิมพเลขหมู ติดหนังสือ
- งานเทคนิคดานเจาะ เย็บเลม หุมปก หนังสือใหพรอมบริการ
- งานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา ตอนรับผูขอศึกษาดูงาน เยี่ยมชมหองสมุด
- งานจัดเก็บสื่อ สิ่งตีพิมพทุกชนิดขึ้นชั้นใหเปนระเบียบเรียบรอย
4) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานจัดซื้อ จัดจาง งานของศูนยเยาวชน
- งานจัดซื้อ-จัดจาง งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานเกี่ยวกับการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- งานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE
- งานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือชาวบาน

-35) งานกีฬาและสันทนาการ
- งานบริการและควบคุมศูนยฟตเนส
- งานดูแลลานกีฬา สนามกีฬาในสวนศรีเมือง
- งานรายงานกิจกรรมลานกีฬา สถิติผูใชลานกีฬา
- งานจัดซื้อ-จัดจาง งานกีฬาและนันทนาการ
6) งานกิจการศาสนา
- งานวันสําคัญทางศาสนา
- งานจัดซื้อ-จัดจาง งานกิจการศาสนา
- งานรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมประจําทุกเดือน
7) งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานวันสําคัญของชาติ
- งานสงเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานจัดซื้อ-จัดจาง งานกิจการศาสนา งานวันสําคัญของชาติ และงานสงเสริม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมประจําทุกเดือน
8) งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
2. ฝายบริหารการศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานการเจาหนาที่
- งานเลื่อนระดับ การเลื่อนตําแหนง การโอน การยาย การกําหนดตําแหนง
การปรับปรุงตําแหนง การบรรจุแตงตั้ง
- งานดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลเพื่อใหมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
- งานดําเนินการทางวินัย รองเรียนและรองทุกข การใหพนจากราชการ
- งานสรรหาพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจาง (เงินอุดหนุน)
- งานดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานคุรุสภา การดําเนินการเกี่ยวกับ
การตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- งานพัฒนาบุคลากร เชน การลาศึกษาตอ การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษานอกสถานที่ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- งานเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เพิ่มคาจาง
ลูกจางประจํา และเพิ่มคาตอบแทนพนักงานจาง
- งานออกคําสั่งชวยปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน มอบหมายงาน ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษา ตามนโยบายผูบริหารเทศบาล
- งานดําเนินการประสานงานและออกคําสั่งการเดินทางไปราชการของพนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจาง ตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- งานเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการของพนักงานครูเทศบาล และลูกจางประจํา
- งานตอสัญญาจางพนักงานจาง
- งานรวบรวมและจัดทําเอกสารรายงาน ก.ท.จ. เพื่อทราบ/ขอความเห็นชอบ ก.ท.จ.

-42) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
- งานวางแผนอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- งานจัดทําโครงสรางและกรอบอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง (เงินอุดหนุน)
- งานรายงานการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติของพนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
- งานบันทึกขอมูลลงในบัตรประวัติของพนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง (เงินอุดหนุน)
3) งานศึกษาปฐมวัย
- งานจัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย และการประเมินมาตรฐาน
- งานพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
- งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติการศึกษาระดับปฐมวัย
- งานจัดเตรียมและใหบริการวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานสงเสริมสุขภาพอนามัยของสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานวางแผนการรับเด็กเล็ก สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําป
- งานจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น (SIS) ของสถานศึกษา
และ ccis ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- สถิติขอมูลประจําเดือนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4) งานกิจการนักเรียน
- งานรวบรวมขอมูลการประเมินมาตรฐานกองการศึกษา
- งานการสํารวจเด็กกอนเกณฑเขาเรียนและเขาเกณฑบังคับ
- งานการยายเขา-ออก และการจําหนายนักเรียน
- งานแผนการรับนักเรียนในสถานศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําป
5) งานโรงเรียน
1. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา (ท.1)
2. โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง (ท.2)
3. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม (ท.3)
4. โรงเรียนเทศบาลวัดลุม มหาชัยชุมพล (ท.4)
5. โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (ท.5)
6. โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (ท.6)
- งานจัดซื้อ จัดจาง คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- งานจัดซื้อ จัดจาง ประเภทคาใชสอยและวัสดุ จากเงินรายได
- งานจัดซื้อ จัดจาง หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางจากเงินรายได
6) งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาประดู
- งานจัดซื้อ จัดจาง คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-57) งานขอพระราชทานเพลิงใหกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทํา
คุณประโยชนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ฝายแผนงานและโครงการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานแผนงานและโครงการ
- งานธุรการ
- งานพัสดุ
- งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา
- งานจัดซื้อ จัดจาง จัดทําฎีกาเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดซื้อ จัดจาง จากเงินรายได/เงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษา กองการศึกษา
- งานควบคุมดูแลแผนการใชจายเงิน ประเภทเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดทําขอมูลรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ (เงินรายได)
ดานการศึกษา
- งานจัดทําขอมูลรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ (เงินอุดหนุน)
ดานการศึกษา
- งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา
2) งานธุรการ
- กํากับ ติดตาม ดูแล กลั่นกรอง งานธุรการ
- งานจัดซื้อ จัดจาง ประเภทคาใชสอยและวัสดุ จากเงินรายได โรงเรียนในสังกัด
- งานจัดซื้อ จัดจาง หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางจากเงินรายไดโรงเรียนในสังกัด
- งานจัด ซื้อ จัด จา ง คา ครุภัณ ฑที่ดิน และสิ่ง กอ สรา งจากเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ
โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดทําขอมูลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- งานจัดทําขอมูลการควบคุมภายใน
- งานดูแลรับผิดชอบรถยนตสวนกลาง จํานวน 4 คัน (ทะเบียนหมายเลข
กง 1103 ระยอง กง 4826 ระยอง นข 1549 ระยอง กอ 1760 ระยอง) และ
รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน (ทะเบียนหมายเลข 1 กต 2115 ระยอง) โดยดูแล บํารุงรักษา ตรวจสอบ ติดตาม
รายงานสภาพการใชงาน และรวบรวมเอกสารการขอใชรถยนต
- งานควบคุมการดําเนินงานจางเอกชนดูแลการรักษาความสะอาดหอพระพุทธ
อังคีรส และอาคารหองสมุดประชาชน
3) งานงบประมาณ
- งานควบคุมบัญชีพัสดุ กองการศึกษา โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดทําแผนการดําเนินงาน
- งานจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
- งานจัดทําแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ
- งานจัดทําขอมูลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

-6- งานจัดทําขอมูลการควบคุมภายใน
- งานจัดทําขอมูลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- งานรายงานประจําเดือนสงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น และจังหวัด
- งานจัดทําขอมูลเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง (เงินรายได เงินอุดหนุน ) และผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษา
- งานจัดทําขอมูลเบิกจายเงินสวัสดิการพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล
(คาเชาบาน การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตร)
- งานจัดทําขอมูลเบิกเงินบําเหน็จบํานาญของพนักงานครูเทศบาล
- งานจัดเสนอเรื่องการโอนงบประมาณ และแกไ ขคําชี้แจงงบประมาณ
- งานจัดทําขอมูลการเบิกจายการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง
- งานจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนฯ (จ.18) ของพนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง (เงินอุดหนุน)
- งานควบคุมงบประมาณประจําป
- งานจัดทําแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ
- งานควบคุมดูแลแผนการใชจายเงิน ประเภทเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
- งานวางฎีกาเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา
- งานจัดซื้อ จัดจาง จัดทําฎีกาเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดซื้อ จัดจาง จากเงินรายได /เงินอุดหนุนทั่วไป ดานการศึกษา กอง
การศึกษา
4) งานระบบสารสนเทศ
- งานควบคุมการดําเนินงานจางเอกชนดูแลระบบคอมพิวเตอรหองสมุดประชาชน
4. หนวยศึกษานิเทศก มีหนาที่เกี่ยวกับ
1) งานบริหารวิชาการ
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
- งานรายงานผลโครงการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (S.B.M.)
- งานแผนการรับนักเรียนในสถานศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําป
- งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติการศึกษาระดับปฐมวัย
- งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2) งานสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
- งานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

-73) งานติดตามตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพ
- งานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(SAR)
- งานรายงานผลการประเมินโครงการของหนวยศึกษานิเทศก
- งานรวบรวมขอมูลการประเมินมาตรฐานกองการศึกษา
- งานวิจัยและการติดตามประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด
- งานการติดตามรายงานผลนักเรียนเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ
- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
- งานพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

