-๑๙อํานาจหนาที่ของหนวยงานภายในสวนราชการของเทศบาลตําบลโคกตูม
....................................................
สํานักปลัดเทศบาล
๑. ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ
งานกิจการสภา และงานสวัสดิการผูส งู อายุ ผูป วยเอดส และผูพิการ
๑.๑ งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของเทศบาล
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอ
และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(3) งานประชุมสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการ พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(6) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูท ําคุณประโยชน
(8) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(9) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(10) งานรับเรื่องรองทุกข และรองเรียน
(11) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักปลัดเทศบาล
(๑๒) งานพัสดุ ของสํานักปลัดเทศบาล
(๑๓) งานจัดซื้อจัดจาง ของสํานักปลัดเทศบาล
(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๒ งานกิจการสภา มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดเตรียมและดูแลความเรียบรอยหองประชุมสภาเทศบาล
(๒) งานรับรองผูมาประชุมสภาเทศบาล
(๓) งานตรวจสอบความถูกตองของญัตติกอนเสนอสภาเทศบาล
(๔) งานจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
(๕) งานจัดทําหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาล
(๖) งานจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาล
(๗) งานเลขานุการสภาเทศบาล
(๘) งานจัดเตรียมระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ หนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวของกับกิจการของ
เทศบาล เพื่อชี้แจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๓ งานสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรับลงทะเบียนผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ และผูป วยเอดส
(๒) งานตรวจสอบคุณสมบัติ ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
(๓) งานขึ้นทะเบียนเปนผูไดรบั เงินเบี้ยยังชีพ ผูสงู อายุ คนพิการ และผูป วยเอดส
(๔) งานลงขอมูลทะเบียนผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูส ูงอายุ คนพิการ และผูป วยเอดส ในระบบ
คอมพิวเตอร
(๕) งานจายเงินเบี้ยยังชีพ ผูสงู อายุ คนพิการ และผูป วยเอดส

-๒๐(๖) งานเปลี่ยนแปลงทะเบียนผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูส ูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
(๗) งานใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูป วยเอดส
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ฝายอํานวยการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัตงิ านในหนาที่ของงานการเจาหนาที่
งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานจัดทํางบประมาณ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยว
๒.๑ งานการเจาหนาที่ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
(๒) งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับ
(๓) งานการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๔) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจาง
(๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(๗) งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง
(๘) งานพัฒนาบุคลกร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษา และดูงานการศึกษาตอ การขอรับ
ทุนการศึกษา
(๙) งานพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอืน่ เปนกรณีพิเศษ (โบนัส)
(๑๐) งานบําเหน็จ บํานาญ
(๑๑) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจาง
(๑๒) งานการลาพักผอนประจําปและการการลาอื่น ๆ
(๑๓) งานแจงมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. ใหกองหรือฝายตาง ๆ ทราบ
(๑๔) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๖ งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
(๒) งานควบคุมกิจการการบริการทองเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล และหนวยงานอื่น
(๓) งานตอนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกและบริการนําเที่ยวรวมทัง้ ดําเนินธุรกิจทองเที่ยว
(๔) งานประชาสัมพันธ ใหคําแนะนําเผยแพรความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว หรือกิจการทีเ่ กี่ยวกับ
การทองเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
(๕) งานศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ธุรกิจและบริการทองเที่ยวตลอดจน
ปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหม
(๖) งานกําหนดมาตรฐานกฎหมายการทองเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและใหคําแนะนํา
ปรึกษาในการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปตามแผน
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. ฝายปกครอง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ งานทะเบียนราษฎร งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมัน่ คง

-๒๑๓.๑ งานทะเบียนราษฎร มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
(๒) งานจัดเตรียมการเลือกตัง้ และดําเนินการเลือกตั้ง
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานปองกันและระงับอัคคีภัย
(๓) งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการดาน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เชน
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
(๔) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตาง ๆ
(๕) งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน
(๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๘) งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๙) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจ และอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
(๑๐) งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและกฏหมายที่
เกี่ยวของ
(๑๑) งานศึกษาแบะวิเคราะหขาวเพือ่ เสนอแนะวางแผนหรือโครงการทีเ่ กี่ยวของกับความมั่นคง
แหงชาติ
(๑๒) งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและมั่นคง
(๑๓) งานมวลชนตาง ๆ เชน การฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ฯลฯ
(๑๔) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๓ งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
(๒) งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
(๓) งานศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ
(๔) งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
(๕) งานมวลชนตาง ๆ เชน การฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ฯลฯ
(๖) งานวางแผนการจัดอัตรากําลังเจาหนาที่ อปพร. เพือ่ ตั้งจุดตรวจรวมกับตํารวจทองที่ชวงปใหม
และเทศกาลสงกรานต
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
*************************

-๒๒กองคลัง
๑. ฝายบริหารงานคลัง ดูแลรับผิดชอบ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพยสิน งานรวบรวม
ขอมูลสถิติ งานวิเคราะหงบประมาณ
๑.๑ งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอปุ กรณ การติดตอ
และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
(๕) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๖) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๗) งานขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน
(๘) งานจัดทําคําสัง่ และประกาศของเทศบาล
(๙) งานรับเรือ่ งรองทุกข และรองเรียน
(๑๐) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)
(๑๑) งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
(๑๒) งานสวัสดิการของกองหรือฝาย
(๑๓) งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายไดและแนะนําอํานวยความสะดวกแกประชาชน
(๑๔) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๒ งานการเงินและบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท
(๒) งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย
(๓) งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน
(๔) งานการจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย
(๕) งานจัดทําบัญชีและทะเบียนทีเ่ กี่ยวของทุกประเภท
(๖) งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่น ๆ
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๓ งานพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการซือ้ และการจาง
(๒) งานการซอมและบํารุงรักษา
(๓) งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ
(๔) งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(๕) งานการจําหนายพัสดุ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔ งานรวบรวมขอมูลสถิติ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ
(๒) ควบคุมงบประมาณ
(๓) จัดทํากระดาษทําการรายจายประจําเดือน
(๔) จัดทํากระดาษทําการงบประมาณคงเหลือประจําเดือน

-๒๓(๕) รวบรวมขอมูลสถิติการใชจายเงินงบประมาณไตรมาส
(๖) จัดทํางบแสดงฐานะการคลังประจําป ประจําเดือน
(๗) รายงานขอมูลสถิติการคลังตางๆ แจงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของตามกําหนด
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๕ งานวิเคราะหงบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) ประมาณการรายรับประจําป
(๒) กําหนดงบประมาณรายจายทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับการดําเนินงาน
(๓) ควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปและเงินสะสมเทศบาล
(๔) วิเคราะห เปลี่ยนแปลง โอนงบประมาณรายจายประจําป
(๕) นําเสนอขอมูลงบประมาณตอผูบ ริหาร
(๖) ตรวจสอบการดําเนินการงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ฝายพัฒนารายได ดูแลรับผิดชอบ งานผลประโยชน งานพัฒนารายได งานเรงรัดรายได
๒.๑ งานผลประโยชน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี
(๒) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุม
ชําระภาษี
(๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแนบคํารองของผูเ สียภาษี คาธรรมเนียม
และรายไดอื่น ๆ
(๔) งานพิจารณาการประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพื่อนํามาเสนอพนักงาน
เจาหนาที่
(๕) งานแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี
(๖) งานจัดเก็บและชําระรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอนื่
(๗) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายในทะเบียนเงิน
ผลประโยชน และทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) ของผูเ สียภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน
(๘) งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี
(๙) งานเก็บรักษา และการนําสงเงินประจําวัน
(๑๐) งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตาง ๆ
(๑๑) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น
(๑๒) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๒ งานพัฒนารายได มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานศึกษาวิเคราะห วิจัย และเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและ
การจัดหารายไดอื่น ๆ ของเทศบาล
(๒) งานวางแผนการจัดเก็บรายได และการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได
(๓) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดของเทศบาล
(๔) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและกําหนดคารายปของภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น
(๕) งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-๒๔๒.๓ งานเรงรัดรายได มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา
(๒) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินหรือคํารอง ภายใน
กําหนด และรายชื่อผูไมชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ ภายในกําหนดของแตละป
(๓) งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายในกําหนด
(๔) งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมมาชําระภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่น
ภายในกําหนด
(๕) งานประสานงานกับฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมมาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถิ่น ไมยื่น
แบบ ฯ และไมชําระภาษี โดยเสนอใหผบู ังคับบัญชาสัง่ การ
(๖) งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
(๗) งานประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อการเรงรัดรายได
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ดูแลรับผิดชอบ งานแผนที่ภาษี งานทะเบียนทรัพยสิน งานบริการขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
๓.๑ งานแผนที่ภาษี มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานคัดลอกขอมูลที่ดิน
(๒) งานปรับขอมูลแผนที่ภาษี
(๓) งานสํารวจขอมูลภาคสนาม
(๔) งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน
(๕) การจัดทํารายงานทะเบียนทรัพยสิน
(๖) งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ งานทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทําทะเบียนทรัพยสิน
(๒) จําทําทะเบียนคุมผูชําระภาษี
(๓) สํารวจการใชประโยชนในทรัพยสิน
(๔) ปรับปรุงขอมูลทะเบียนทรัพยสิน
(๕) ตรวจสอบรหัสแปลงที่ดิน รหัสผูชําระภาษี
(๖) บันทึกเลขประจําตัวเจาของทรัพยสิน
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓ งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน มีหนาทีเ่ กี่ยวกับใหบริการขอมูลใหกบั เจาของ
ทรัพยสิน และหนวยงานราชการทีเ่ กี่ยวของ ดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลที่ตงั้ ของตําแหนงแปลงที่ดิน
(๒) ขอมูลที่ตงั้ ของตําแหนงบานและสิง่ กอสราง
(๓) ขอมูลพื้นฐานขิงเจาขิงทรัพยสิน เชน ที่อยู เบอรโทรศัพท
(๔) ขอมูลพื้นฐานบริเวณขอบเขตของหมูบ านในเขตเทศบาล
(๕) ขอมูลพื้นฐานแหลงชุมชนสถานทีร่ าชการ วัด
(๖) ขอมูลพื้นฐานการแบงหนวย หรือ เขตเลือกตัง้ ตําแหนงที่เปนหนวยเลือกตัง้
*****************************************

-๒๕กองชาง
๑. ฝายแบบแผนและกอสราง มีหนาทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบ งานธุรการ
งานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม
๑.๑ งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(๔) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๕) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๖) งานขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน
(๗) งานจัดทําคําสัง่ และประกาศ
(๘) งานรับเรือ่ งราวรองทุกข และรองเรียน
(๙) งานพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)
(๑๐) งานการลาพักผอนประจํา และการลาอื่น ๆ
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๒ งานวิศวกรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม
(๒) งานวางโครงการและการกอสรางทางวิศวกรรม
(๓) งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม
(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม
(๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม
(๖) งานสํารวจขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม
(๗) งานศึกษา วิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม
(๘) งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม
(๙) งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๓ งานสถาปตยกรรม มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป
(๒) งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
(๓) งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย
(๕) งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม
(๖) งานออกรายการทางสถาปตยกรรม
(๗) งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม
(๘) งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
(๙) งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
(๑๐) งานใหบริการดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรมตาง ๆ

-๒๖๒. ฝายการโยธา มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบ งานสาธารณูปโภค
งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานประปาหมูบ าน
๒.๑ งานสาธารณูปโภค มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ฯลฯ
(๒) งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง
(๓) งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเทา
(๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(๕) งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
(๖) งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง
(๗) งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา
(๘) งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานออกแบบจัดสถานที่ติดตั้งไฟฟา งานรัฐพิธี งานประเพณี และงานอื่น ๆ
(๒) งานงบประมาณการ งานไฟฟา
(๓) งานจัดสถานที่ งานรัฐพิธี งานประเพณี และงานอื่น ๆ
(๔) งานเก็บรักษาวัสดุอปุ กรณ ใบเบิก ใบยืม
(๕) งานสํารวจ ออกแบบ และคํานวณอุปกรณไฟฟา
(๖) งานควบคุมงานกอสรางการติดตัง้ ไฟฟา
(๗) งานซอมบํารุงงานไฟฟาในเขตเทศบาล
(๘) งานควบคุมพัสดุ
(๙) งานใหคําปรึกษา
(๑๐) งานซอมบํารุงระบบประปาหมูบาน
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓ งานสวนสาธารณะ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ
(๒) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๓) งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตาง ๆ
(๔) งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตาง ๆ
(๕) งานประดับ ตกแตงสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใชพันธุไมตาง ๆ
(๖) งานใหคําปรึกษาแนะนํา เผยแพรทางดานภูมิศาสตร
(๗) งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๔ งานประปาหมูบาน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสํารวจ ออกแบบระบบประปาหมูบาน
(๒) งานประมาณการระบบประปาหมูบาน
(๓) งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณประปาหมูบาน
(๔) งานควบคุมงานกอสรางประปาหมูบาน
(๕) งานซอมบํารุงรักษาประปาหมูบาน
(๖) งานควบคุมพัสดุประปาหมูบาน

-๒๗(๗) งานประสานงานคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน
(๘) งานตรวจสอบกิจการประปาหมูบาน
(๙) งานใหคําปรึกษาเกี่ยวกับประปาหมูบาน
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหนาทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
งานควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานควบคุมการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง งานควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
๓.๑ งานควบคุมอาคาร มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจแบบขออนุญาตกอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
(๒) งานตรวจแบบสถานที่ขออนุญาตกอสรางอาคาร จัดทําแผนผังบริเวณและใบอนุญาตกอสรางอาคาร
(๓) งานตรวจสอบการกอสรางอาคารใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
(๔) งานดําเนินคดีผกู ระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
(๕) งานตรวจสอบการบุกรุกทีส่ าธารณะประโยชน
(๖) งานดําเนินคดีผบู ุกรุกทีส่ าธารณะประโยชน
(๗) งานตรวจการกอสรางโครงการกอสรางของเทศบาล
(๘) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓.๒ งานผังเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทําผังเมือง
(๒) งานจัดทําผังเมือเฉพาะ
(๓) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
(๔) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน
(๕) งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง
(๖) งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา
(๗) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
(๘) งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง
(๙) งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
(๑๐) งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม
(๑๑) งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง
(๑๒) งานวิเคราะหวิจัยดานสิง่ แวดลอม
(๑๓) งานเวนคืนละจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓ งานควบคุมการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจแบบแปลนและสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) งานตรวจการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต(๓) งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๔ งานควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานกํากับดูแลโรงงานจําพวกที่ ๑
(๒) งานการรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒
(๓) งานกํากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒
(๔) งานตรวจสอบโรงงานจําพวกที่ ๑,๒,๓ เพื่อไมใหกอเหตุเดือดรอน
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
*************************************

-๒๘กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑. ฝายบริหารงานสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมดุแลและรับผิดชอบ งานธุรการ งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด
๑.๑ งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอ
และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(๔) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๕) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
(๖) งานขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน
(๗) งานจัดทําคําสัง่ และประกาศ
(๘) งานรับเรือ่ งรองทุกข และรองเรียน
(๙) งานพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)
(๑๐) งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
(๑๑) งานสวัสดิการตาง ๆ
(๑๒) งานดานการประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
(๑๓) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
(๑) งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
(๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(๓) งานควบคุมการประกอบการคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๔) งานปองกันและควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
(๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(๖) งานชีวอนามัย
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๓ งานวางแผนสาธารณสุข มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานจัดทําแผนงานสาธารณสุข
(๒) งานการจัดทํางบประมาณ
(๓) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒. ฝายบริหารงานสาธารณสุข มีหนาทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบ งานเผยแพรและฝกอบรม งาน
สงเสริมสุขภาพ งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานสัตวแพทย
๒.๑ งานเผยแพรและฝกอบรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานเผยแพรกจิ กรรมทางวิชาการดานสาธารณสุข
(๒) งานฝกอบรมและศึกษาดูงาน
(๓) งานพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
(๔) งานประเมินผล
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-๒๙๒.๒ งานสงเสริมสุขภาพ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานดานสุขศึกษา
(๒) งานอนามัยโรงเรียน
(๓) งานอนามัยแมและเด็ก
(๔) งานวางแผนครอบครัว
(๕) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(๖) งานโภชนาการ
(๗) งานสุขภาพจิต
(๘) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๓ งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ มีหนาเกี่ยวกับ
(๑) งานปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
(๒) งานควบคุมแมลงพาหะนําโรค
(๓) งานควบคุมปองกันโรคติดตอ
(๔) งานปองกันการติดยาและสารเสพติด
(๕) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒.๔ งานสัตวแพทย มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว
(๒) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคทีเ่ กิดจากสัตวเลี้ยง
หรือสัตวปาที่นํามาเลี้ยงหรือสัตวที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
(๓) งานระวังและรับผิดชอบโรคในกลุม บุคคลซึ่งประกอบกอาชีพที่เสี่ยงตอการติดโรคสัตว
(๔) งานควบคุมการฆาสัตวและโรงฆาสัตว
(๕) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา
(๖) งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว
(๗) งานรายงานขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานดานสัตวแพทย
(๘) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓. ฝายรักษาความสะอาด มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบ งานรักษาความสะอาด งานพัฒนาระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓.๑ งานรักษาความสะอาด มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานกวาดลางทําความสะอาด
(๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(๓) งานขนถายขยะมูลฝอย
(๔) งานขนถายสิ่งปฏิกลู
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-๓๐๓.๒ งานพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว ในการดําเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งใหมีการกอสรางโรงงานกําจัดมูลฝอยใหไดมาตรฐาน
(๒) สงเสริมสนับสนุนใหมกี ารลดปริมาณขยะมูลฝอย และสรางคานิยมของประชาชนในการรวมมือ
รักษาความสะอาด ตลอดจนประชาสัมพันธรณรงค โดยสื่อทุกประเภท
(๓) เรงรัดดําเนินการปรับปรุง แกไข กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหเอื้ออํานวยตอการ
ดําเนินงานมากขึ้นรวมทั้งเขมงวดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้นและจริงจัง
(๔) จัดอบรม รณรงค ปลูกจิตสํานึก ในการจัดการขยะ และรักษาสิ่งแวดลอมภายในเขจเทศบาล
เชนจัดตั้ง “ธนาคารขยะรีไซเคิล”
(๕) การดําเนินการและการสนับสนุนการดําเนินการ การจัดการขยะแบบครบวงจร ตามสถานที่
พื้นที่และหนวยงาน อาทิ การดําเนินการขยะรีไซเคิลในชุมชน การจัดโครงการธนาคารขยะใน
สถานศึกษา รวมทั้งการประเมินผลสุขภาพแกผูที่มเี กี่ยวของกับการจัดการขยะ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
*************************************

-๓๑กองการศึกษา
๑.งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝาย และงานดังตอไปนี้
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
ติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
(๔) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัย ของสถานทีร่ าชการ
สงหนังสือราชการของกองการศึกษากับหนวยงานราชการอืน่ ๆ
(๕) งานสวัสดิการอื่น ๆ
(๖) งานจัดทําคําสั่ง และ ประกาศ
(๗) พิมพงานธุรการใหหัวหนาฝายบริหารการศึกษา
(๘) พิมพงานธุรการใหหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๙) งานรับเรือ่ งราวรองทุกขและรองเรียน
(๑๐) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ ติดตอ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(๑๑) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
(๑๒) สงหนังสือราชการของกองการศึกษากับหนวยงานราชการอืน่ ๆ
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.งานนิเทศการศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสํารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา
(๒) งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติขอมูลทางการศึกษา
(๓) งานวิจัยทางการศึกษา
(๔) งานพัฒนาหลักสูตร พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
(๕) งานใหบริการการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศใหคําปรึกษา แนะนําปญหาทางวิชาการ
(๖) งานเขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน
(๗) งานคนควาทดลองและเผยแพรเทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา
(๘) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและใหบริการทางดานวิชาการ
(๙) งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
(๑๐) งานสงเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา
(๑๑) งานประสานงาน การดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑๒) บริหารการเรียนการสอนและใหคําปรึกษาแนะนํางานดานการศึกษา
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือหนาอื่นที่ไดรบั มอบหมาย
๓. โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย ๖)
- จัดใหมีการเรียนการสอน ระดับอนุบาล, ป.๑ – ป.๖
๔. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- จัดใหบริการ ๘ ศูนย
๕. งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวางแผนแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัย ประสานงาน และตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินงาน
ดานความเขมแข็งของชุมชน
(๒) งานการจัดทํา จปฐ. ภายในเขตเทศบาล

-๓๒(๓) งานสงเสริมกีฬา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
(๔) งานประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร เอกสารตางๆ แกชุมชน
(๕) ควบคุม ดูแล ใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานแกเจาหนาที่
(๖) งานจัดตั้ง ยุบเลิก การประชุม เสนอแนะขอมูลการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
(๗) งานตอตานสารเสพติดในชุมชน
(๘) งานสังคมสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๙) งานรวบรวมขอมูล สถิติ และการจัดทําแผนการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
(๑๐) งานสงเสริมอาชีพ รายได รานคาชุมชน
(๑๑) งานสงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งองคกรประชาชนตางๆ ในเขตเทศบาล
๖. งานสงเสริมการเกษตร มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานดานการวิเคราะห วิจัย ทดลอง คนควา เกี่ยวกับงานวิชาการ ดานการเกษตร
ใหคําปรึกษา แนะนํา อบรม สงเสริมวิชาการและความกาวหนา ทางการเกษตรแกประชาชน
(๒) งานการควบคุม ดูแล และพัฒนาอาชีพดานการเกษตรแกประชาชน
(๓) งานสงเสริมเกษตรชีวภาพ เกษตรทฤษฎีใหม
(๔) งานเผยแพรขาวสารดานการเกษตร
(๕) งานจัดทํารายงานการศึกษาสถิติขอมูลดานการเกษตร
(๖) งานการจัดตั้งชมรม กลุมองคกรตางๆ ดานการเกษตร
(๗) งานบริการดานวิชาการดานการเกษตร
๗. ฝายบริหารการศึกษา มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งานแผนและโครงการ งานงบประมาณ งานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานการเจาหนาที่ และงานสงเสริมคุณภาพ
มาตรฐานหลักสูตร
๗.๑ งานแผนและโครงการ มีหนาที่วางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัตงิ าน วินิจฉัย ประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ในดานการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ดังตอไปนี้
(๑) งานจัดทําแผนการพัฒนาการศึกษา ของกองการศึกษาและสถานศึกษา
(๒) งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในดานตางๆ ของกองการศึกษา
(๓) งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) งานจัดเตรียมเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนา
(๕) งานวิเคราะหการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
(๖) เสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาในสังกัด
(๗) สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของกองการศึกษา
(๘) งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งดาน การบริหารและสงเสริมการ
บริหาร ทั่วไปและดานวิชาการ
(๙) งานสงเสริมคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
(๑๐) งานจัดเก็บวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา
(๑๑) งานสงเสริมและเผยแพรการศึกษาและวิชาการ
(๑๒) งานเผยแพรและแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
(๑๓) งานประสานงานในการดําเนินงานทางการศึกษากับหนวยงานที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๑๔) งานจัดทํารายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน

-๓๓(๑๕) งานที่ตองประสานงานเกี่ยวกับคุรุสภาทั้งหมด
(๑๖) งานเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมการบริการทางการศึกษา
(๑๗) งานเกี่ยวกับขอมูลและสถิติทางการศึกษาภายในสังกัดและในเขตพื้นที่
(๑๘) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๗.๒ งานงบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีถือจายเงินเดือนครู และงานในกองการศึกษาหรือ
ฝายการศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลรับผิดชอบและตรวจสอบงบประมาณและจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
(๒) ตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณของงานบริหารการศึกษา งานโรงเรียน
งบเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป
(๓) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดหา จัดจาง เบิกจาย ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ตลอดจน
จัดทําทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาในสําคัญ หลักฐานเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุของโรงเรียนจาก
งบประมาณของเทศบาล
(๔) เปนเจาหนาที่พัสดุของการศึกษาในการจัดซื้อ จัดจางพัสดุครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง
ซอมแซมพัสดุครุภัณฑและสิ่งกอสราง ใหแกโรงเรียนจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงิน
อุดหนุนทั่วไปและงบประมาณของเทศบาล รวมทัง้ การเบิกจายอุดหนุนจากคลังจังหวัดและคลังเทศบาล
(๕) การรายงานการควบคุมการเบิกจายเงินอุดหนุน เงินประจํางวดที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรร
(๖) งานรวบรวมรายละเอียด และดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ เชนรวมรวมขอมูลตางๆ ในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป
(๗) จัดทํายืมเงินทดรองจายจากคลังเทศบาล คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
กองการศึกษา และพนักงานครูเทศบาล
(๘) งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานทีเ่ กี่ยวกับการงบประมาณของกอง เชน
การรวบรวมขอมูลตางๆ ในการจัดทํางบประมาณ การทําหนังสือแจงโตตอบดานงบประมาณ การ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง เบิกจายเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(๑๐) จัดซือ้ อาหารกลางวันและอาหารเสริม ( นม ) ใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนใน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตงั้ อยูในเขตเทศบาล
(๑๑) ตรวจสอบฎีกาควบคุมงบประมาณเบิกจายและการโอนเงินงบประมาณของกองการศึกษา
(๑๒)ควบคุมเงินประจํางวดเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ที่ไดรับจัดสรรจาก
สํานักงบประมาณ
(๑๓) งานเกี่ยวกับการทําบัญชีถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบ และ วิธีการกําหนด
เชน จัดทําแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอถือจายประจําป การจัดทําบัญชีขอถือ
จายเงินเดือนเพิ่มระหวางป หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจํานวนอัตราเงินเดือน การเลือ่ น
เงินเดือนกรณีพเิ ศษตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทําสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทํา
สถิติประกอบบัญชีถือจายประจําป ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน หองเรียน และครู
(๑๔) เปนเจาหนาที่พสั ดุของกองการศึกษาในการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ครุภัณฑใหแกโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล งบประมาณอุดหนุนทั่วไป งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(๑๕) จัดทําฎีกางบเทศบาล เงินอุดหนุนทั่วไป

-๓๔(๑๖) จัดทําการขออนุมัตจิ ัดหา จัดจาง เบิกจาย ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทํา
ทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานเอกสาร เกีย่ วกับพัสดุของกอง และโรงเรียน
จากงบประมาณของเทศบาล
(๑๗) เบิกจายเงินเดือนพนักงาน เงินประจําตําแหนง พนักงานจาง คาตอบแทนรายเดือน เงินคา
รักษาพยาบาล ของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พรอมทั้งตัง้ ฎีกาเบิกจายจากคลัง
จังหวัดและคลังเทศบาล
(๑๘) จัดพิมพการจัดซื้อ – จัดจางพัสดุครุภัณฑที่ดินและสิง่ กอสราง ซอมแซมพัสดุ – ครุภัณฑและ
สิ่งกอสราง ใหแกโรงเรียน
(๑๙) รวบรวมใบตองการพัสดุ ( นม ) ทุกโรงเรียนครบถวน , พรอมเสนอ
(๒๐) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เชน เตรียมการเบิกจายเงินและสิง่ ตอบแทนตัวเงิน การ
ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภททัง้ ในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี
ทํารายงานการบัญชี
(๒๑) เบิกจายเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับและเงินเพิม่ พิเศษอื่นๆ พรอมทั้งฎีกาเบิกจายเงิน
(๒๒) จัดทําฎีกาเงินไดหัก ณ ที่จายประจําเดือนและประจําป พรอมจัดทําหนังสือรับรองภาษี
หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจางกองการศึกษา
(๒๓) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๗.๓ งานโรงเรียน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจตราควบคุมดูแลโรงเรียน
(๒) งานสํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับเพื่อใหเขาเรียนตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา โดยคัดลอกจากทะเบียนบาน (ทร.14)
(๓) งานเกี่ยวกับเด็กทีอ่ ยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
(๔) งานวิเคราะหวจิ ัยศึกษาสาเหตุที่นกั เรียนประพฤติตัวไมเหมาะสม
(๕) ประสานงานกับสถานศึกษาและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
(๖) งานสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
(๗) จัดทํารายงานการศึกษา และสถิติขอมูลตางๆ เชน รศ. 1 – 4 ฯลฯ
(๘) งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตร ใบสุทธิ และแบบพิมพตาง ๆ
(๙) งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
(๑๐) งานปลูกฝงวินัย ปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับเด็กและชุมชน
(๑๑) การคัดเลือกผูบ ริหารสถานศึกษาดีเดน และครูเดนของโรงเรียนในสังกัด
(๑๒) งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
(๑๓) งานกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีของโรงเรียน
(๑๔) งานรับสมัครจัดชั้นเรียน จัดทําแผนประสบการณ และพัฒนาวิชาการทางการศึกษา
(๑๕) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๗.๔ งานการศึกษาปฐมวัย มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) การตรวจสอบควบคุมดูแลศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด
(๒) งานการจัดตั้ง ยุบเลิก และยุบรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(๓) งานการสํารวจความตองการสงเด็กเล็กเขารับการดูแลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(๔) งานการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๕) งานการประสานกับสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(๖) งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(๗) การจัดทําสถิติขอมูล ปริมาณงาน ความตองการตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-๓๕(๘) งานรับสมัคร จัดทําประกาศตาง ๆ ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๙) งานรวบรวมความตองการในการจัดหาสื่อวัสดุ – อุปกรณ
(๑๐)งานสงเสริมสุขภาพอนามัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(๑๑)งานสงเสริมดานวิชาการเพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การวัดผล ประเมินผลศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๑๒)การประชุมครูดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ผูป กครอง และคณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
(๑๓) งานประเมินคุณภาพศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก นิเทศ ตรวจเยีย่ ม และงานสรุปประเมินการศึกษาปฐมวัย
(๑๔)งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๗.๕ งานการเจาหนาที่ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงานการเจาหนาที่ งานบริหารและวิชาการ งานการเงิน งานการพัสดุ และงานโรงเรียน
(๑) จัดดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลของกองการศึกษา พนักงานครูเทศบาลทีส่ ังกัด
(๒) สถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลที่ไมสังกัดสถานศึกษา และพนักงานจางกองการศึกษา
(๓) การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
(๔) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานประจําป ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางกองการศึกษา
(๕) การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจางกองการศึกษา
(๖) การพัฒนาบุคลากร เชน การลาศึกษาตอ การฝกอบรม สัมมนาฯ
(๗) การดําเนินการทางวินัยเรื่องรองเรียนและรองทุกข
(๘) การจัดทําสถิติตางๆ ที่เกี่ยวกับจัดอัตรากําลังพนักงานกองการศึกษา พนักงานครูเทศบาล
(จท.1 – จท.4)
(๙) เกี่ยวกับการรักษาวินัยและการใหพนจากราชการ
(๑๐) การบรรจุแตงตัง้ การโอน(ยาย) การสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
(๑๑) การประเมินวิทยฐานะ และการรับบําเหน็จบํานาญ
(๑๒) การเลื่อนระดับและแตงตัง้ ใหพนักงานครูเทศบาลดํารงตําแหนงทีม่ ีวิทยฐานะสูงขึ้น
(๑๓) การพิจารณาความดีความชอบและรายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานครูเทศบาล
และพนักงานเทศบาล
(๑๔) การจัดทําทะเบียนประวัติและรายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนพนักงานครูเทศบาลทีส่ ังกัด
สถานศึกษาและพนักงานครูไมสังกัดสถานศึกษา
(๑๕) การจัดทํากรอบอัตรากําลังของพนักงานกองการศึกษาและพนักงานครูเทศบาล
(๑๖)การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา
(๑๗)งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๗.๖ งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
(๑) การจัดเก็บขอมูล วิเคราะหการจัดการศึกษา เสนอแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาตามแนวทางการศึกษาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
(๒) งานการสงเสริมผลิตสื่อ นวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนการสงเสริมการใชสื่อ
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(๓) งานการพัฒนาเอกสารหลักสูตร ตลอดจนสือ่ ประชาสัมพันธดานการศึกษาใหประชาชนทราบ
(๔) งานคนควา ทดลอง เผยแพรเทคนิควิธีการแผนใหมนําสูก ารปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) งานการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
(๖) งานการสรุปวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-๓๖๘. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่
ของงานกิจการศาสนา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ
งานหองสมุด
๘.๑ งานกิจการศาสนา มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานสํารวจรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการศาสนา
(๒) งานสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เผยแพรความรู ติดตอประสานงาน
(๓) จัดทําระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่สําคัญทางศาสนา เชน วัด มัสยิด โบสถคริสต
(๔) จัดทําระบบสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรทางศาสนา
(๕) งานธุรการ งานกิจการศาสนา
(๖) งานจัดทําแผนพัฒนางานกิจการศาสนา จัดทํางบประมาณงานกิจการศาสนา
(๗) ขออนุมัติจัดซือ้ /จัดจาง จัดทําฎีกาในงานกิจการศาสนา
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรบั มอบหมาย
๘.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสํารวจรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๒) งานพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
(๓) งานเกี่ยวกับศูนยเยาวชน
(๔) งานสงเสริม ควบคุม ปองกัน ตรวจสอบ แกไขความประพฤติเยาวชน
(๕) งานธุรการงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๖) การจัดทําแผนพัฒนางานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๗) ขออนุมัติจัดซือ้ /จัดจาง/จัดทําฎีกาในงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๘) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอมหมาย
๘.๓ งานสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสงเสริมประเพณีของทองถิ่น
(๒) งานติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) งานวางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และแกไขปญหาในการจัดกิจกรรม
(๔) งานธุรการงานสงเสริมประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม
(๕) จัดทําแผนพัฒนางานจัดทําสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
(๖) ขออนุมัติจัดซือ้ /จัดจางจัดทําฎีกาในงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
(๗) งานดําเนินกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรบั มอบหมาย
๘.๔ งานกีฬาและนันทนาการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) สงเสริมสุขภาพประชาชนออกกําลังกาย
(๒) งานแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน
(๓) งานศูนยพัฒนากีฬาเทศบาล
(๔) งานเสริมสรางทักษะดานกีฬาใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน
(๕) จัดฝกอบรมสงเสริมกีฬาพื้นฐาน
(๖) งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
(๗) งานพัฒนากลุมเยาวชนภายในเขตเทศบาลใหเปนไปแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
(๘) งานเกี่ยวกับศูนยเยาวชน การจัดตั้งกลุมเยาวชน กิจกรรมสันทนาการงานกีฬา

-๓๗(๙) งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศติดตามผล การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
(๑๐)งานปองกันสารเสพติดในกลุมเยาวชน
(๑๑)งานชุมชนตาง ๆ เชน การอยูคายพักแรม งานหองสมุดประชาชน ฯลฯ
(๑๒)งานบริการดานวิชาการและอื่น ๆ
(๑๓)งานติดตอประสานงานกับสถานศึกษา ชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑๔)งานจัดตั้งชมชมตาง ๆ ในเขตเทศบาล
(๑๕)งานกิจกรรมนันทนาการพนักงานเทศบาล
(๑๖)งานอบรมกีฬาแกเยาวชนในเขตเทศบาล
(๑๗)งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๘.๕ งานหองสมุด มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานดําเนินงานหองสมุดประชาชน
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับที่อานหนังสือหรือหองสมุดประชาชน
(๓) ประสานงานเกี่ยวกับศูนยการเรียนรู
(๔) การจัดดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเครือขายทางการศึกษา
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
*******************************

-๓๘กองวิชาการและแผนงาน
๑. ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ งานนิติการ
๑.๑. งานธุรการ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
(๕) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๖) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
(๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูท ําคุณประโยชน
(๘) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(๙) งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน
(๑๐) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
(๑๑) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ
(๑๒) งานสวัสดิการของกองหรือฝาย
(๑๓) งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจาง ฎีกาเบิกจายงบประมาณ ของกอง
(๑๔) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๑.๒. งานนิติการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานดําเนินการราง ตรวจ พิจารณา จัดทํานิติกรรมและสัญญาตาง ๆ
(๒) งานตีความ วินิจฉัย ปญหาขอกฎหมาย การใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือปญหาการปฏิบัติ
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
(๓) งานเกี่ยวกับการรองทุกข การอุทธรณ การชวยเหลือดานกฎหมายตาง ๆ
(๔) งานสอบสวน สืบสวน พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัย การรองทุกขหรืออุทธรณ
(๕) งานรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย
(๖) งานดําเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๗) งานดําเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสัง่ การ
(๘) งานอบรมใหความรูกบั ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย
(๙) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒. ฝายวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานวิเคราะหนโยบาย
และแผน งานงบประมาณ และงานวิจัยและประเมินผล
๒.๑ งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิตทิ ี่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและ
การประเมินผลตามแผนทุกระดับ

-๓๙(๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหนวยงานหรือ
องคกรที่เกี่ยวของ
(๓) งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(๔) งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได – รายจาย ของเทศบาลในอนาคต
(๕) งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะ
ปานกลางและแผนประจําป
(๖) งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
(๗) งานประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียง กับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลตามแผน
(๘) งานดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ
(๙) งานอืน่ ทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ งานจัดทํางบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัตงิ านประจําปใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ และดําเนินการ
(๒) งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ
(๓) งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
(๔) งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ถามี)
(๕) งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม ๆ ของเทศบาล
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓ งานวิจัยและประเมินผล มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) ศึกษาวิจัย จัดทํา และพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณะและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเทศบาล ตลอดจนการกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(๒) ดําเนินการวางระบบในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการ
เทศบาล ใหเปนไปตามแผนพัฒนาเทศบาลและเกณฑชี้วัดที่กําหนด
(๓) ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนงานวิจัย ประสานงาน จัดทําทะเบียนและรวบรวม
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริหารจัดการของทองถิ่น
(๔) วิจัยและพัฒนา สรางนวัตกรรมใหม ทางดานการบริการสาธารณะการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร
(๕) งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ
(๖) งานมาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาล ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
(๗) งานอื่นทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
๓. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ มีหนาที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งานบริการและเผยแพรวิชาการ และงานประชาสัมพันธ
๓.๑ งานบริการและเผยแพรวิชาการ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา คนควา จัดทํา หนังสือ คูม ือ เอกสาร วารสาร บทความ
ทางวิชาการทีเ่ กี่ยวของกับเทศบาล ไวใหบริการและเผยแพรใหประชาชนทราบ

-๔๐(๒) ใหบริการและเผยแพรวิชาการ ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซตของเทศบาล
(๓) ดําเนินการจัดทําบรรยายสรุปของเทศบาล เพื่อนําเสนอคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาตรวจเยี่ยมและศึกษาดู
งานของเทศบาล
(๔) งานสารสนเทศ เกี่ยวกับการวางระบบ พัฒนาระบบ และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระบบ
เครือขาย (Network ) และเว็บไซตของเทศบาล บริการใหคาํ แนะนําวิธีการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร บริการแกไข
ปญหาไวรัส ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกต และออกแบบสิง่ พิมพตาง ๆ ตกแตงกราฟฟกเว็บไซต
เทศบาล รับเรื่องรองเรียน รับ-สงขอมูลขาวสาร ทางระบบเครือขาย
(๕) งานวิเทศสัมพันธ เกี่ยวกับการประสานงานดานการตางประเทศของเทศบาล
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓..๒ งานประชาสัมพันธ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานเผยแพรขาวสารและผลงานของเทศบาล
(๒) งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล อําเภอ จังหวัด กรม กระทรวง และรัฐบาล
(๓) งานเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
(๔) งานศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนดานประชาสัมพันธ โดยรวบรวมขอคิดเห็นของประชาชน หรือปญหา
ขอขัดของตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับงานในหนาทีเ่ พื่อเสนอแนะฝายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัตงิ าน
ใหเหมาะสม และสัมพันธกับนโยบายของประเทศ
(๕) งานบันทึกกิจกรรมและผลงานของเทศบาลดวยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพรอมจัดเก็บภาพอยางเปน
ระบบ เพื่อใชและเผยแพรในเวลาอันสมควร
(๖) งานรวบรวมขอมูล สถิติตาง ๆ เพื่อประโยชนในการใหบริการขอมูลขาวสารและเพือ่ การประชาสัมพันธ
(๗) งานพิธีกร โครงการ/กิจกรรม/ของเทศบาลและหนวยงานอืน่ ที่ขอสนับสนุน
(๘) งานประชาสัมพันธเสียงตามสาย และประชาสัมพันธเคลื่อนที่ทกุ รูปแบบ
(๙) งานดูแลศูนยโทรศัพทเทศบาล ตอนรับ และอํานวยความสะดวกผูมาติดตอราชการ
(๑๐) งานดูแลระบบเสียงตามสาย เครื่องเสียง และอุปกรณการประชาสัมพันธอนื่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
(๑๑) งานศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
*********************************

-๔๑กองการประปา
๑. งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
(๓) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหนวยงานตาง ๆ ทีข่ อความรวมมือ
(๕) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๖) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทํา
คุณประโยชน
(๘) งานจัดทําคําสัง่ และประกาศ
(๙) งานรับเรือ่ งรองทุกข และรองเรียน
(๑๐)งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)
(๑๑) งานการประชาสัมพันธ
(๑๒)งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
(๑๓)งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. งานการเงินและบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทํางบประมาณรายจายเฉพาะการประจําปของกองหรือฝายการประปา
(๒) งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจายใหเปนไปตามงบประมาณ
(๓) งานตรวจสอบฎีกาเบิกเงินและจายเงินจากเงินรายไดของกองหรือฝายการประปา
(๔) งานรับ เบิก – จายเงิน ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของการประปา
(๕) งานจัดทําบัญชีเงินสดประจําวัน และบัญชีแยกประเภท
(๖) งานจัดทํางบประมาณรายรับ – รายจายประจําเดือนและงบประมาณสิ้นป
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. งานผลิตและบริการ มีหนาทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานการผลิตและการจําหนายน้ําประปา
(๒) งานการติดตั้งประปา การตรวจ แกไข ปรับซอมมาตรวัดน้ํา
(๓) งานการสํารวจและตอทอประปา
(๔) งานการจดเลขมาตรวัดน้ํา และคํานวณปริมาณงานน้ําจากมาตรวัดน้ําของผูใชน้ํา
(๕) งานวางแผน ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตาง ๆ ของการประปา
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบั มอบหมาย
*********************************

