
โครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต 
 

๑.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้
เป็นไปตำมนโยบำย  แนวทำงและแผนปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยมีกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 

       ๑.๑  งำนบริหำรงำนทั่วไป 
มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปที่มิได้ก ำหนดให้เป็นงำนของฝ่ำยใดโดยเฉพำะในส ำนักงำนปลัดฯ  

งำนเลือกตั้งประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำรพัตและติดต่อ ประสำนงำน มอบหมำยงำน  ควบคุม  
ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตำม  ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน  
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ   และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.งำนธุรกำร  งำนเลขำนุกำร  และงำนสำรบรรณ  งำนพัสดุย่อยของส ำนักงำนฯ 

๒.งำนร่ำงโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องสรุปควำมเห็น 
๓.กำรตรวจสอบกำรลงหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรและกำรเก็บรักษำเอกสำรส ำคัญ 
๔.งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร  งำนระเบียบแบบแผน   
๕.งำนรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งำนสัญญำเป็นต้น หรือปฏิบัติงำนเลขำนุกำร 
๖.เตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม   

จดบันทึกและเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร  และรำยงำนอ่ืน ๆ   
๗.เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงำนธุรกำรด้ำนกฎหมำยและคดีตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๘.ติดต่อประสำนงำนและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๒ งำนบริหำรงำนบุคคล 

ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ดังนี้ 
   (๑)  งำนเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง  เลื่อนระดับ  เลื่อนขั้นเงินเดือน  โอน  ย้ำย  กำร
ลำของพนักงำนส่วนต ำบล และกำรลำของพนักงำนจ้ำง 
   (๒)  งำนเกี่ยวกับกำรจัดสอบแข่งขันพนักงำนจ้ำง 
   (๓)  งำนจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

(๔)  ควบคุมกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
   (๕)  งำนเกี่ยวกับสวัสดิกำร  เครื่องรำช   สิทธิประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(๖)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
๑.๓ งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  ประสำนแผน  ประมวลแผนกำรด ำเนินกำรงำน ตำมแผน
และโครงกำรต่ำงๆ ซึ่งอำจเป็นนโยบำย  แผนงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ  สังคม  
กำรเมือง และติดต่อ ประสำนงำน มอบหมำยงำน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ปรับปรุง  แก้ไข  
ติดตำม  ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน  และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่
เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ   และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  
  ๑.๔  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  วำงแผนงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
วำงแผนระยะสั้น  ระยะยำว ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  งำนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  



งำนกู้ชีพฉุกเฉิน  งำนวัสดุ  ครุภัณฑ์ ยำนยนต์ ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  และติดต่อ ประสำนงำน 
มอบหมำยงำน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตำม  ประเมินผลและแก้ไข
ข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน  และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ   และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  

      ๑.๕  งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน งำนสังคมสงเครำะห์ งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี 
มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  วำงแผนงำนเกี่ยวกับกำรงำนพัฒนำชุมชน  งำนอบรม

สัมมนำกลุ่มอำชีพ  เยำวชน งำนสังคมสงเครำะห์  ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกำส  งำนสถิติ  
ข้อมูลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์   ผู้ด้อยโอกำส งำนคุ้มครองผู้บริโภคและติดต่อ ประสำนงำน มอบหมำย
งำน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตำม  ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องใน
กำรปฏิบัติงำน  และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ   และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  

   ๑.๖  งำนกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
               มีหน้ำที่เก่ียวกับงำนศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  วำงแผนงำนเกี่ยวกับกำรงำนกิจกำรสภำ  กำรประชุม
สภำ   จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม  จัดท ำรำยงำนกำรประชุม  และติดต่อ ประสำนงำน มอบหมำยงำน  
ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตำม  ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในกำร
ปฏิบัติงำน  และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ   และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  
 

2. กองคลัง   
มีหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำรของกองคลัง  บริหำรงำนคลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  งำนบริหำรงำน

บุคคล งำนตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย  ติดต่อ  ประสำนงำน  มอบหมำยงำน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้
ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตำม  ประเมินผล  และแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติ งำน  และให้
ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ   
 

๑. งำนบริหำรงำนคลัง 
มีหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำรของกองคลัง  บริหำรงำนคลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ก ำหนด

แผนนโยบำย  วำงแผน ควบคุม มอบหมำยงำนตรวจสอบ  ประเมินผลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำน
กำรบริหำรงำนคลัง เช่น  งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี  งำนจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนธุรกำร  งำนกำรจัดกำร เงินกู้  งำนจัดระดับงำน งำนบริหำรงำนบุคคล  
งำนตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย  ติดต่อ  ประสำนงำน  มอบหมำยงำน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำ  
แนะน ำ  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตำม  ประเมินผล  และแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน  และให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
จำกผู้บังคับบัญชำ  พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงของ และให้มีหน้ำที่ดังนี้                                                   

๑. งำนตรวจสอบฎีกำ  เบิกจ่ำยเงิน  เงินรำยได้อ่ืนๆ,  เงินสะสม  และเงินอุดหนุน 
จำกรัฐบำลให้เป็นไปจำมข้อบัญญัติงบประมำณ  และระเบียบที่ก ำหนดในวงเงินงบประมำณท่ีมีอยู่ 

๒. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยตัดปี  กำรขยำยเวลำเบิกเงินตัดปี 
๓. งำนเกี่ยวกับกำรขออนุมัติใช้เงินสะสม 
๔. งำนด้ำนวิชำกำรเก่ียวกับกำรเงิน 



๕. ประสำนงำนด้ำนกำรเงินกับส ำนักบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  เพื่อหำรือข้อ 
รำชกำรและหำแนวทำงปฏิบัติให้เป็นตำมระเบียบ 

๖. งำนตรวจสอบฎีกำเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณ 
๗. งำนเกี่ยวกับกำรเงินต่ำงๆ  เช่น  เงินรำยได้,  เงินประกันสัญญำ,  เงินประกัน 

ซอง,  และกำรน ำเงินฝำกธนำคำร 
๘. งำนเกี่ยวกับโครงกำรถ่ำยโอนกิจกรรม 
๙. งำนอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
๑๐. งำนควบคุมภำยใน 
๑๑. งำนกำรพัสดุ 

๒.งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้   
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  กำรจัดเก็บภำษีอำกร  ค่ำธรรมเนียม

ต่ำงๆ และรำยได้อ่ืนๆ  โดยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น พิจำรณำค ำร้อง  หรือเรื่องรำว
อ่ืนๆ ในกำรจัดเก็บภำษีอำกร ซึ่งได้แก่  ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย ค่ำธรรมเนียม  
ใบอนุญำตต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  รับเงินหรือควบคุมกำรรับเงินส่งเงินรำยได้ ควบคุมหรือจัดท ำทะเบียน
ต่ำงๆ เก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนเรื่องของผู้เสียภำษีอำกร  ค่ำธรรมเนียม  และรำยได้อ่ืน ควบคุมทะเบียนภำษี
และทรัพย์สิน งำนจัดระดับงำน งำนบริหำรงำนบุคคล งำนตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย  ติดต่อ  
ประสำนงำน  มอบหมำยงำน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตำม  
ประเมินผล  และแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน  และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำงของ ส่วนงำน 

๓.  งำนกำรเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรบริหำรงำนคลัง เช่น  งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี  มีหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำร  ดังนี้ 

๑.  รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
๒.  งำนเกี่ยวกับกำรตัดโอนเงินเดือน 
๓.  งำนเกี่ยวกับตรวจสอบและจัดท ำฎีกำจ่ำยเงินต่ำงๆ 
๔.  ตรวจสอบเอกสำรและจัดฎีกำจ่ำยเงินต่ำงๆ 
๕.   วำงฎีกำเบิกจ่ำยเงินจำกคลังจังหวัดและส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัด 
๖.   งำนจัดท ำรำยงำนรำยรับจริง – รำยจ่ำย  ประจ ำปี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๗.   งำนรำยงำนแก้ไขปรับปรุงงำนตำมข้อเสนอแนะของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
๘.   งำนพิสูจน์ยอดเงินฝำกประจ ำเดือน 
๙.   งำนช่วยเหลืองำนกำรบัญชีเงินสด  /แยกประเภท  /เงนิคงเหลือ 

 ๑๐. จัดท ำทะเบียนคุมเงินฝำกธนำคำร 
 ๑๑. จัดท ำงบกำรเงิน งบรำยรับ - รำยจ่ำยและงบทดลอง  (ประจ ำเดือน 

 และรำยงำนอ ำเภอและจังหวัด) 
๑๒.  งำนจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมื่อสิ้นปี 
๑๓.   งำนจัดท ำงบทรัพย์สินและงบหนี้สินเมื่อสิ้นปี 
๑๔.   จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑๕.  จัดท ำทะเบียนคุมงบทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๑๖. งำนจัดท ำทะเบียนคุมเงินสะสม 



๑๗.  งำนอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ตรวจเงินรำยได้แผ่นดิน 
๑๘.  งำนจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 
๑๙.  งำนข้อมูลสถิติรำยได้ – รำยจ่ำยจริง  รำยไตรมำสส่งส ำนักงำนสถิติจังหวัด 
๒๐.  รวบรวมเงินสถิติเงินรำยได้ต่ำงๆ  ประกอบกำรจัดท ำงบประมำณ 
๒๑.  งำนตอบรับเงินที่ได้รับเงินจัดสรรจำกรัฐบำล 
๒๒.  งำนรำยงำนเงินสะสมและจ่ำยขำดเงินสะสม 
๒๓.  งำนเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติ 
๒๔.  งำนฝึกอบรมให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ 
๒๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

๔.  งำนลงทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มอบหมำยให้ 
มีหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำร  ดังต่อไปนี้ 

๑. งำนพัสดุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒. ขออนุมัติจัดซื้อ  จัดจ้ำง  จัดหำ  ตรวจรับพัสดุตำมระเบียบกฎหมำย 
๓. คุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุ  กำรเก็บรักษำ  ซ่อมแซม  และบ ำรุงรักษำพัสดุ 

ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ  ในส ำนักงำน 
๔. งำนทะเบียนคุมพัสดุ 
๕. ท ำทะเบียนคุมเงินยืม,  เงินประกันสัญญำและเงินประกันซอง 
๖. ควบคุมท ำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุครุภัณฑ์ 
๗. งำนควบคุมจัดท ำเรื่องกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำพัสดุ 
๘. ควบคุมงำนรับจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์ 
๙. ควบคุมงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำรพัสดุ 
๑๐.   ควบคุมงำนรำยงำนทรัพย์สิน 
๑๑.   ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ  ที่ร้องขอ 
๑๒.   ควบคุมงำนรำยงำนกำรขอซื้อขอจ้ำง 
๑๓.   ควบคุมงำนงำนจัดท ำประกำศและเอกสำรสอบรำคำ,ประกวดรำคำ ซื้อ/จ้ำง 
๑๔.   ควบคุมงำนจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ/จ้ำง 
๑๕.   ควบคุมงำนส่งประกำศ  ปิดประกำศเอกสำรสอบรำคำ, ประกวดรำคำซื้อ/จ้ำง 
๑๖.   ควบคุมงำนสืบรำคำซื้อ  /จ้ำง 
๑๗.   ควบคุมงำนจัดท ำแบบพิมพ์เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ  /จ้ำง 
๑๘.   ควบคุมงำนจัดท ำใบสั่งซื้อ  /จ้ำง  บันทึกตกลงรำคำและสัญญำซื้อ/จ้ำง 
19. ควบคุมงำนรำยงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ/ จัดจ้ำงตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร 
20.    ควบคุมงำนจัดท ำทะเบียนคุมสัญญำจ้ำง  หลักประกันสัญญำ  และประกันซอง 
21.ควบคุมงำนจัดท ำทะเบียนคุมสัญญำจ้ำง  หลักประกันสัญญำ  และประกันซอง 
22.ควบคุมงำนจัดท ำเอกสำรประกอบฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
23. งำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

3. กองช่างกองช่าง 
มีหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำรประจ ำของกองช่ำง  ติดต่อ  ประสำนงำน  มอบหมำยงำน  ควบคุม  ตรวจสอบ  

ให้ค ำปรึกษำ  แนะนะ  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตำม  ประเมินผล  แก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนและให้
ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ



มอบหมำยจำกบังคับบัญชำ  และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงของกองช่ำง  และให้มี
หน้ำที่ดังนี้ 

      ๑.งำนก่อสร้ำงออกแบบและควบคุมอำคำร  งำนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย   
งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง  งำนออกแบบ  เขียนแบบ  งำนส ำรวจ  งำนถนน  อำคำร  สะพำน  แหล่งน้ ำ 
                           ๒.งำนประสำรสำธำรณูปโภค 

๓.งำนบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  งำนไฟฟ้ำ  ประปำ   
                           ๔.งำนผังเมือง 

          ๕.งำนอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมำย  
 

4. กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนทำงกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์  และพัฒนำหลักสูตรกำรแนะแนว

กำรวัดผล  ประเมินผล  กำรพัฒนำ  ต ำรำเรียน  กำรวำงแผนกำรศึกษำของมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ  กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  กำรเสนอแนะเกี่ยวกับกำรศึกษำ  ส่งเสริมกำร
วิจัย  กำรวำงโครงกำร  ส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทำงกำรศึกษำ  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นโยบำย  แผนงำนและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ  หรือปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  โดยมีบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

     ๑.  งำนบริหำรกำรศึกษำ  งำนส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น  งำนเทคโนโลยีทำง 
กำรศึกษำ  งำนห้องสมุดและเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 

๒. งำนกิจกำรโรงเรียน 
๓. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม  งำนส่งเสริมและสนับสนุน 

ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและอนุบำล  ประสำนและสนับสนุนศูนย์กำรเรียนชุมชน ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กและอนุบำล  ประสำนและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี  งำนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกำรศำสนำ 

1. งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบปฎิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้  กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้  พัฒนำ
ผู้เรียน  ปฏิบัติงำนวิชำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
 


