โครงสรางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางสุชาดา พันธนรา

สภาเทศบาล
สมาชิกสภา ๑๘ คน

รองนายกเทศมนตรี
นายอภิเชษฐ เจะอูมา

รองนายกเทศมนตรี
นายอาบูบากา สมัยบารมี

รองนายกเทศมนตรี
นายพีรวัส เตชัสพัชรพงษ

รองปลัดเทศบาล
นายศรัณย สุขเกษม

ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
นายนพพล ถ้ําเจริญ

รองปลัดเทศบาล
นายสมพร ติ้นหนู

กองสวัสดิการสังคม
นายอิสมะแอ ยูนุห

สํานักปลัดเทศบาล
น.ส. อารมณ พิรุณ

กองวิชาการและแผนงาน
นายสหพงศ พรหมสุทธิ์

กองชาง
นายไพรัตน คงหมั่น

กองคลัง
นางจินดา อินทรสุวรรณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
นายอัครวิทย ขานโบ

สํานักการศึกษา
นายสุนทร เพ็ชรคง (ร.ก.)

สถานธนานุบาล
นายโกศล สุชนจิต

โรงเรียนเทศบาล ๑
(ราษฎรบํารุง)
นางสุนทรีย วิมุตตา

โรงเรียนเทศบาล ๒
(บานตันหยงมะลิ)
วาที่ ร.ต.ปกรณ คํากอง
โรงเรียนเทศบาล ๔
(บานทรายทอง)
นางรสสุคนธ กอและ

อํานาจหน้ าที�ของเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล ๓
(วิมุกตายนวิทยา)
นางยุทธนา คําเพ็ชร

อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๙) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๑๐) ใหมีโรงฆาสัตว
(๑๑) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
(๑๒) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๑๓) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
(๑๔) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๑๕) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
(๑๖) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
และอาจดําเนินการเพิ่มเติมในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร

(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
(๑๒) เทศพาณิชย

สํานักปลัดเทศบาล
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักปลัดเทศบาล
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง
หรือสวนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน เทศบาล
ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
แบงสวนการบริหารออกเปน 2 ฝาย 1 งาน คือ
1 ฝายบริหารทั่วไป
2 ฝายปกครอง
3 งานธุรการ
แตละฝายมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1 ฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการเจาหนาที่ดังนี้ คือ
1.1 งานการเจาหนาที่ มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจาง
- งานบรรจุแตงตั้ง โอนยาย และเลื่อนระดับ
- งานการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ
และลูกจาง
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน
- งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญ และ
ลูกจางประจํา
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
- งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง

- งานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานและการขอรับทุนการศึกษา
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจางประจํา
- งานบําเหน็จ บํานาญ
- งานจัดทําคําสั่ง และประกาศของเทศบาล
- งานสวัสดิการพนักงานและลูกจาง
- งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 . งานสงเสริมการทองเที่ยว มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
- พัฒนาการทองเที่ยว
- ฟนฟู อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุของเทศบาลใหอยูในสถานที่สมบูรณ
- จัดระบบงาน วางแผน จัดระเบียบการพัฒนาบริการการทองเที่ยวของเทศบาล
- ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
1.3 งานกิจการสภา มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการประชุมสภา
- งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภา
- งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการของฝายบริหารและสมาชิกสภา
- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2 ฝายปกครอง มีหนาที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานดังตอไปนี้ คือ
2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

- งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง
- งานจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
- งานเปรียบเทียบปรับคดีความผิดเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
- งานสํารวจเกี่ยวกับงานบัตรประจําตัวประชาชน
- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานปองกันและระงับอัคคีภัย
- งาน วิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดําเนินการดาน
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปองกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น
- งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการ ปองกันบรรเทาและระงับ
สาธารณภัยตาง ๆ
- งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานรักษาความสงบ มีหนาที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ

- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการที่เปนอันตรายตอ
- งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

- งานประสานงานกับจังหวัด และอําเภอ ในการรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคง
- งานประสานงานกับหนวยงานอื่นในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมัน่ คง
- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3 งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ
- ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของเจาหนาที่ธุรการของฝายบริหารทั่วไป งานกิจการ
สภา งานสารบรรณ และงานยานพาหนะ
- งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
- งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายของสํานักปลัดเทศบาล
- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

กองคลัง
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุม
การเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวของ

กองคลัง แบงสวนราชการบริหารออกเปน 4 ฝาย 1 งาน คือ
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1 ฝายบริหารงานคลัง
2 ฝายพัฒนารายได
3 ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
4 ฝายพัสดุและทรัพยสิน
5 งานธุรการ
แตละฝายมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1 ฝายบริหารงานคลัง
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มีหนาที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานดังตอไปนี้ คือ

1.1 งานการเงินและบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย
- งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน
- งานการจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย
- งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของทุกประการ
- งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่น ๆ

- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2 ฝายพัฒนารายได มีหนาที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ คือ
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2.1 งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี
- งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษี ในปงบประมาณเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี
(ผ.ท.5)
- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแบบคํารองของผูเสียภาษีคาธรรมเนียม และ
รายไดอื่น ๆ
- งานพิจารณาการประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตน เพื่อนําเสนอพนักงาน
เจาหนาที่
- งานแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี
- งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอื่น
- งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ในทะเบียนเงิน
ผลประโยชนและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) ของผูเสียภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน
- งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี
- งานเก็บรักษา และการนําสงเงินประจําวัน
- งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตาง ๆ
- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น
- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน ดังตอไปนี้ คือ

3.1 งานแผนที่ภาษี
- งานคัดลอกขอมูลที่ดิน
- งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่
- งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
- งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน
- การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสินและงานบริการขอมูล
- งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี
- งานปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ (ผท.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17)
- งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสิน และรหัสชื่อผูชําระ
ภาษี (ผ.ท.4 และ ผ.ท.5)
- งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสารขอมูลตาง ๆ
- การจัดทํารายงานประจําเดือน
- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ และขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนเละที่ดิน
- งานบริการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน

- งานบริการขอมูล ผูชําระภาษี
- งานบริการตรวจสอบขอมูลและรับรองสําเนา
- งานสงเสริมการใชประโยชนของขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานประชาสัมพันธงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- งานอื่นทีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4 .พัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานการจัดซื้อและการจางของทุกหนวยงาน ทั้งที่จายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
- งานการซอมแซมและบํารุงรักษา
- งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ
- งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
- งานจําหนายพัสดุ
- งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับงานของกองฝาย และงานดังตอไปนี้
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- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดาน
ตางๆ
- งานการประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ

- งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน
- งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
- งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน
- งานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ
- งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
- งานสวัสดิการของกองหรือฝาย
- งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายไดและแนะนําอํานวยความสะดวกแกประชาชน
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

สถานธนานุบาล
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีการดําเนินการงานซึ่งขึ้นตรงตอเทศบาล กิจการที่มี
ลักษณะพิเศษแตกตางจากกิจการอื่นๆ คือ เปนการดําเนินงานธุรกิจการคาอยางหนึ่งของขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทองเปนการชั่วคราว แลวยัง
มุงหวังกําไรไปบูรณะทองถิ่นอีกประการหนึ่งดวย ฉะนั้น ความมั่นคงของกิจการสถานธนานุบาล ซึ่งเปน
สิ่งจําเปนและเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงเปนอยางยิ่ง เพราะสถานธนานุบาลแตละแหงจะตองรักษาทรัพยสินของ
ประชาชนที่มีมูลคาเปนจํานวนมาก ซึ่งจําเปนตองทําการตรวจทรัพยสินอยูเสมอ
อนึ่งการดําเนินการกิจการสถานธนานุบาลเปนนโยบายรัฐบาลที่ชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอน
ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพยเปนครั้งคราว นับวาเปนสวัสดิการทางสังคมอยางหนึ่งของทองถิ่นดวย ซึ่งการ
ใหบริการดังกลาวมีผลกําไรก็จะนําไปบูรณะทองถิ่น และสาธารณกุศลใหเกิดแกประชาชนตอไป
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานกลาง ส.ธ.ท. ซึ่งตองควบคุมดูแลการดําเนินการของสถานธนานุบาลอยาง
ใกลชิดตลอดมา
อํานาจหนาที่
-เก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา
-จัดหาและอนุมัติกูเงิน ยืมเงินจากแหลงเงินทุนตางๆ
-เบิกจายเงินเดือน และคาใชจายตางๆ ของสถานธนานุบาล
-จัดทําสัญญาจาง และสัญญาค้ําประกัน
-สอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล
-พิจารณาอนุมัติการลา และหยุดพักผอนประจําป
-พิจารณาความดีความชอบและพิจารณาโทษแกพนักงาน
-ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปนเทศพาณิชยขึ้นตรงตอเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มี
ผูบริหารสถานธนานุบาล คือ ผูจัดการสถานธนานุบาล ซึ่งมีภารกิจหลักดานการใหบริการประชาชน ในการรับ
จํานําทรัพย สิ่งของ เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทองเปนชั่วคราว โดยมุงหวังผลกําไรเพื่อนําไปบูรณะ
ทองถิ่นอีกสวนหนึ่งใหเจริญขึ้นไป เวลาทําการ เปดทําการ วันจันทร - วันศุกร เริ่มเวลา 08.00 น. ปดทําการ
เวลา 16.00 น. หยุดทําการ วันเสาร - วันอาทิตย วันหยุดตามประกาศของสํานักงาน จ.ส.ท. และวันหยุดตาม
ประกาศของเทศบาล

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกองชาง

กองชาง

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงาน
ดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ
อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมายกองชาง แบงสวนการบริหาร
ออกเปน 3 ฝาย 1 งาน คือ
1. ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
1.1 งานควบคุมการกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- งานตรวจสอบผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
- งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
- งานรองรับการระวังแนวเขตที่ดิน
- งานตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องราวและการใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- งานตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานตามพ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
- งานขออนุญาตดานอุตสาหกรรมและพลังงาน
- งานควบคุมหนาที่แนวเขตถนน ทางสาธารณและที่ดินสาธารณะประโยชน
- งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบกและทางน้ํา
1.2 งานผังเมือง
- งานตรวจสอบการพัฒนาโครงการผังเมือง ใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม
- งานจัดทําผังเมืองรวม / เฉพาะ
- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

- งานสํารวจและรวบรวมขอมูลดานผังเมือง
- งานใหคําปรึกษาดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม
- งานเวนคืนหรือจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- งานแผนที่ภาษี
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.ฝายควบคุมการกอสราง
2.1 งานวิศวกรรมโยธา
- ออกแบบคํานวณงานดานวิศวกรรมถนนและสะพาน
- งานวางโครงการและกอสรางดานวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
- งานใหคําปรึกษาแนะนํา และบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
- งานออกรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรมถนนและสะพาน
- งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบดานงานถนนและสะพาน
- งานศึกษาและวิเคราะห วิจัยงานทางดานวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
- งานควบคุมการกอสรางงานดานวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
- งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.2 งานวิศวกรรมโยธา
- ออกแบบคํานวณงานดานวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ
- งานวางโครงการและการกอสรางงานดานวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ
- งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ
- งานบริหารแบบแปลนกอสรางอาคารใหกับประชาชน

- งานออกแบบรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ
- งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบ กําหนดายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานอาคารและ
สิ่งกอสรางอื่นๆ
- งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ
- งานประมรราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ
- งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.3 งานสถาปตยกรรม
- งานออกแบบเขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปของอาคารตางๆ
- งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปของอาคารตางๆ
- งานใหคําปรึกษาแนะนําทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปของอาคารตางๆ
- งานควบคุมการกอสรางทางดานสถาปตยกรรมของอาคารตางๆ
- งานออกรายการทางสถาปตยกรรมของอาคารตางๆ
- งานสํารวจขอมูลเพื่ออกแบบสถาปตยกรรมของอาคารตางๆ
- งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปของอาคารตางๆ
- งานประมาณราคากอสรางทางดานสถาปตยกรรม และมัณฑนศิลปของอาคารตางๆ
- งานใหบริการดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปของอาคารตางๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
3.ฝายสาธารณูปโภค
3.1 งานบํารุงรักษาทางและสะพาน
- งานดานการกอสรางซอมแซมและบํารุงรักษาทางและสะพาน

- งานวางโครงการ และควบคุมกอสราง
- งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสรางทางและสะพาน
- งานประมาณราคา เกี่ยวกับการบํารุงรักษาทางและสะพาน
- งานควบคุมพัสดุงานบํารุงรักษาทางและสะพาน
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
- งานสถานที่และปะรําพิธี มีหนาที่
- งานดานการกอสราง ซอมบํารุง รักษาอาคาร ทางเทาและสิ่งตดตั้งอื่นๆ
- งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่
- งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีตางๆ
- งานประมาณราคาการบํารุงรักษาดานสาธารณูปโภคตางๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
3.2 งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
- งานควบคุมพัสดุสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
- งานดานการกอสราง ซิอมบํารุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟาและแสงสวาง
- การออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟา
- งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟา
- งานจัดสถานที่ตางๆเกี่ยวกับงานไฟฟา
- งานประมาณราคาเกี่ยวกับงานไฟฟา
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
1.3 งานสวนสาธารณะ
- งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตางๆ

- งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตางๆ
- งานประมาณราคาในการดําเนินงานเกี่ยวกับพันธุไมตางๆ
- จัดสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ สวนสัตว
- งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
- งานประดับตกแตงสถานที่เกี่ยวกับการใชพันธุไมตางๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
3.4 งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที่
- งานควบคุม ตรวจสอบ ซอมบํารุงรักษาระบบน้ํารดน้ําตนไมอัตโนมัติ
- งานกอสราง ซอมบํารุงรักษาอาคารสถานที่หรือสิ่งกอสรางตางๆ และระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนหยอม
- งานประมาณราคาเกี่ยวกับการซอม บํารุงรักษาสถานที่
- งานควบคุมการใชยานพาหนะและเครื่องจักรกล
- งานตรวจสอบซอมบํารุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล
- งานควบคุมพัสดุละอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล
- งานตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาครุภัณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
4.งานธุรการ
- งานสารบรรณของกอง
- งานรับเรื่องราวรองเรียนและรองทุกขของกอง
- งานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
- งานควบคุมและจัดทําพัสดุของกอง
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การจัดใหมีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย
เยาวชน การสงเสริมประเพณีทองถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหรือแกไขปญหาชุมชน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงงานตามภารกิจถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงหนวยงานและ
หนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
การบริหารงาน
กองสวัสดิการสังคม ประกอบดวยโครงสราง 2 ฝาย 1 งาน คือ
1. ฝายสังคมสงเคราะห
2. ฝายพัฒนาชุมชน
3. งานธุรการ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
1.ฝายสังคมสงเคราะห มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลนไรที่พึ่ง
งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ
งานสงเคราะหคนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
งานสงเคราะหครอบครัว และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว
งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน
งานสํารวจสภาพปญหาสังคมตางๆ
งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสังคมสงเคราะหหญิงบางประเภท

งานประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสังคมสงเคราะห
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
สงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตางๆ
สงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา ไรที่พึ่ง เรรอนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
สงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา
ใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางดานอุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน
ทุนการศึกษา ฯลฯ
สงเสริมสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน ไดแก การสอดสอง ดูแล และชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตน
ไมสมแกวัย
ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
ใหคําปรึกษา แนะนําแกเด็กและเยาวชนซึ่งมีปญหาในดานตางๆ
สงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท
สงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี
ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมกิจการสตรี
ใหคําปรึกษา แนะนําสตรีที่มีปญหาในดานตางๆ
สงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลนไรที่พึ่ง
สงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ
สงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว
สํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสังคมสงเคราะห
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายแตงตั้ง
การเขารวมประชุมกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน

การพิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงาน
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินัจฉัยสังการ ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไขติดตามประเมินผล
แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ทั้งในดานการบริหาร ทั่วไป งานธุรการ การบริหารงาน
บุคคล การเงิน การบัญชี การจาง การพัสดุ งานแผนและระบบสารสนเทศ งานวิชาการ และอื่นๆ
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.ฝายพัฒนาชุมชน มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จัดตั้งชุมชนใหม และจัดระเบียบชุมชน
การสงเสริมอาชีพเสริม สรางรายไดแกประชาชน
การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน และชุมชน
ประสานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแกชุมชน
การจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาชุมชน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และบํารุง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตรวจสอบความถูกตองของขอบเขตชุมชน จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากร
การฝกอบรมสงเสริมอาชีพเสริมรายไดแกประชาชน และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนใหแก
ประชาชน และจัดโครงการชวยเหลือประชาชนในดานตางๆ
การสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การ
พัฒนาผูนําชุมชนสรางเครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการ
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
สํารวจ และจัดทําขอมูลชุมชน สํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อสงเสริมการพัฒนาชุมชน
สนับสนุนสงเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ฝกอบรมสงเสริมอาชีพเสริมรายไดแกประชาชน และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนใหแกประชาชน
และการจัดโครงการชวยเหลือประชาชนในดานตางๆ
สนับสนุนการดําเนินงานเรงดวนของรัฐบาล
ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
3.งานธุรการ มีหนาที่และความรับผิดชอบ งานธุรการของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
งานสารบรรณ
งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆ
งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับการประชุม
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน
งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการใหบําเหน็จกรณีพิเศษแกพนักงานและลูกจาง
งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

สํานักการศึกษา
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอก
ระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา โดยใหมีงาน ธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก งานกิจการ
นักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริม งานหองสมุดพิพิธภัณฑและ
เครือขายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรร งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม
เด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่
สํานักการศึกษา การแบงสวนราชการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่งานงบประมาณ และงาน
ธุรการ
1.1 งานงบประมาณ มีหนาที่
1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เชน การวางฎีกา เตรียมการเบิกจายและสิ่งแทน ตัวเงิน
การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชีทํา
รายการบัญชี
2. งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของสํานัก เชน การรวบรวม
ขอมูลตางๆ ในการจัดทํางบประมาณ การทําหนังสือชี้แจงโตตอบดานงบประมาณ การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจาย
3. งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของสํานัก
4. งานเกี่ยวกับการทําบัญชีถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่ สํานัก
งบประมาณกําหนด เชน จัดทําแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอจายประจําป การ
จัดทําบัญชีถือจายเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น
5. ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทําสถิติประกอบ
บัญชีถือจายประจําป ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน หองเรียน และครู

6. งานการพัสดุ เชน งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจาง เบิกจาย ซอมแซม และ
บํารุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทําบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
1.2 งานธุรการ มีหนาที่
1. จัดเก็บ ระเบียบ กฎหมาย, หนังสือราชการ
2. งานสารบรรณ รับ – สง หนังสือ, เสนอแฟม
3. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณติดตอ และ
อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ
4. งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
5. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
6. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
7. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
8. งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
9. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน
10. งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน
11. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ
12. งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ
13. งานสวัสดิการตาง ๆ
14. งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
15. งานประชาสัมพันธ
16. งานรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนงานของสํานักการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตามแผน การติดตามผลและรายงาน

17. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ฝายแผนงานและโครงการ มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่งานแผนงานและ
โครงการงานระบบสารสนเทศ ประกอบดวย
2.1 งานแผนงานและโครงการ มีหนาที่
1. วิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. วิเคราะหงบประมาณ และคาใชจาย การจัดทํางบประมาณประจําป และบริหารงาน
งบประมาณ
4. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ประสานงานเครือขาย ICT
7. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานระบบสารสนเทศ มีหนาที่
1. รวบรวมขอมูลผลการดําเนินการตามโครงการกิจกรรมของสํานักการศึกษาและโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรี
2. จัดทําระบบสารสนเทศตาง ๆ เพื่อเปนแหลงขอมูลประกอบในการดําเนินการจัดการกิจกรรม
/ โครงการ ตาง ๆ
3. แสวงหาและใชขอมูล ขาวสาร ในการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ
3. สวนบริหารการศึกษา มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายการ
เจาหนาที่ ฝายกิจการโรงเรียนและนักเรียน และฝายวิชาการ ประกอบดวย
3.1 ฝายการเจาหนาที่ รับผิดชอบควบคุม งานการเจาหนาที่ งานวางแผนบุคคล และทะเบียนประวัติ
ดังนี้
3.1.1 งานการเจาหนาที่ มีหนาที่

ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดและไมสังกัดสถานศึกษา ใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย เลื่อนระดับ สอบคัดเลือกและการคัดเลือก รวมทั้งการดําเนินการทางวินัย
รองเรียนและรองทุกข และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหนาที่
การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกําหนดตําแหนงพนักงานครูเทศบาล และลูกจาง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป การพัฒนาบุคลากร เชน การลาศึกษาตอ การฝกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศน
ศึกษา การจัดทําทะเบียนประวัติและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 ฝายกิจการโรงเรียนและนักเรียน รับผิดชอบควบคุม งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน
และงานกิจการนักเรียน ดังนี้
3.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย มีหนาที่
1. จัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย โดยจัดทําหลักสูตรการเรียนรูและแนวการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
2. ใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกเด็กปฐมวัย
3. สงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
4. จัดประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและใหบริการทางดานวิชาการแกผูดูแลเด็กและ
ผูปกครอง
5. จัดทําบันทึก ประเมินผล และรายงานผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหหนวยงานและ
ผูปกครองทราบ
6. จัดเก็บขอมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย
7. ดําเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัย
8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2.2 งานโรงเรียน มีหนาที่
1. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จํานวนโรงเรียน, จํานวนอาคาร, ครู – นักเรียน)

2. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน
3. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
4. งานดูแล จัดเตรียมและใหบริการวัสดุอุปกรณ คูมือครู สื่อการสอนแกโรงเรียน
5. งานจัดตั้งและสงเสริมสมาคมครู และมูลนิธิตาง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน และการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
6. งานเผยแพรขาวสาร เอกสารตางๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโรงเรียน
7. งานสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
8. งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
9. งานปลูกฝงวินัย และถายทอดวัฒนธรรมของชาติ
10. งานปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับเด็กและชุมชน
11. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2.3 งานกิจการนักเรียน มีหนาที่
1. งานตรวจตราสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน
2. งานสํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับเพื่อใหเขาเรียนตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา
3. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
4. งานวิเคราะหวิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไมเหมาะสม
5. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผูปกครอง และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความประพฤติ
ของนักเรียนเปนรายบุคคล
6. งานลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี
7. งานจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตาง ๆ

8. งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
9. งานตรวจสอบสถานที่ ที่กําหนดไวในกฎหมาย
10. งานแนะนําตักเตือนหามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไมเหมาะสมแลวรายงานเสนอ
ผูบังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียนมาสอบสวน
3.3 ฝายวิชาการ รับผิดชอบตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานของงานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี้
3.3.1 งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหนาที่
1. จัดทําหลักสูตรที่มีความจําเปนตอนักเรียน ผูสอน
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. จัดทําสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
4. ติดตามตรวจสอบการใชหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรพื้นฐาน
3.3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
1. จัดทํา จัดหาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีใหม ๆ มาเผยแพร
2. จัดอบรมครูในการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการผลิต และการใชสื่อการเรียนตามหลักสูตร
3. พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
4. สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานหนาที่ของฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
และฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประกอบดวย
4.1 ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย รับผิดชอบกํากับดูแลงานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ และงานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
ดังนี้
4.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหนาที่
1. งานการสํารวจ รวบรวบขอมูลสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

2. งานเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจาก
การศึกษา ภาคบังคับ
3. งานรณรงคเพื่อการรูหนังสือเผยแพรขาวสารตาง ๆ แกประชาชนทั่วไป
4. งานการอบรมปกครองดูแลแนะนําการศึกษาการแนะแนวอาชีพและแกไขปญหาตาง
ๆ แกประชาชนทั่วไป
5. งานสงเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใหญ
6. งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา
ผูใหญ
7. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.1.2 งานฝกและสงเสริมอาชีพ
1. สํารวจขอมูล สถิติความตองการในดานอาชีพของชุมชน ในเขตเทศบาล
2. ดําเนินการจัดหาวิทยากร และฝกอาชีพตามความตองการของชุมชน
3. ประสานงานการจัดหาแหลงจําหนาย หรือ สถานที่แสดงผลิตภัณฑจากการสงเสริม
อาชีพ
4. ติดตาม และประเมินผลการฝกอาชีพใหแกประชาชน
5. จัดทํารายงานผลการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ
6. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4.1.3 งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา มีหนาที่
1. ควบคุมดูแลหองสมุด
2. งานจัดทํารายงานเกี่ยวกับการยืม คืน หนังสือทะเบียนสมาชิก การใหบริการแก
ประชาชน
3. งานใหบริการและสงเสริมการใชหองสมุดเปนแหลงวิชาการและสถานที่ พักผอน
หยอนใจ

4. งานกิจกรรมตาง ๆ ของหองสมุด
5. การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
5. หนวยศึกษานิเทศก มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน
พัฒนาวิชาการ งานพัฒนา การนิเทศการศึกษา งานวิจัยและการติดตามประเมินผล และ
งานบริหารวิชาการ ดังนี้
5.1 งานพัฒนาวิชาการ มีหนาที่
1. สงเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาสและผูที่มี
ความสามารถพิเศษ
2. สงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา
4. สงเสริมความรวมมือองคกรเครือขายการนิเทศและพัฒนากระบวนการเรียนรู
5. ศึกษา คนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
6. สงเสริมและพัฒนาระบบ หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. สงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพในและภายนอกสถานศึกษา
9. ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
5.2 งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีหนาที่
1. พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
2. วางแผนและจัดทําแผนการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
4. รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา

5. ประสานงานความรวมมือกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.3 งานวิจัยและการติดตามประเมินผล มีหนาที่
1. สงเสริมการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2. สงเสริม และพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
4. ทดสอบทางการศึกษา
5.4 งานบริหารวิชาการ มีหนาที่
1. สงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ประสานความรวมมือเผยแพรและการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. พัฒนาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6. ศึกษา คนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา
7. สงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
8. สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศ ของสถานศึกษา
9. นิเทศ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
10. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่วาดวยการ
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ ศึกษา วิจัย พัฒนาองคความรูปรับปรุงรูปแบบ
การจัดระบบการใหบริการดานสาธารณสุขและสิ่ง แวดลอม การใหบริการดานการรักษาพยาบาล ทันตสุขภาพ
การรักษาความสะอาด การจัดการดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย การสัตวแพทยอยางทั่วถึงกําหนดมาตรฐาน
ทางการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ การรักษาพยาบาลการพัฒนาพฤติกรรม
อนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวด ลอม เพื่อความสมบูรณของรางกาย จิตใจ อารมณ และ สังคม พรอมทั้ง
จัดสรรสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลในกลุมเปาหมายตางๆ อยางทั่วถึง จัดใหบริการเผยแพร ความรูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมสิ่งแวดลอมและ
พฤติกรรมอนามัย ตลอดจน การคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชนรวมทั้งหนวยงานในสังกัดและหนวยงานที่
เกี่ยวของสงเสริมดํารงรักษาไวซึ่งคุณภาพสิ่งแวดลอมบริหารดานการจัดการ ควบคุมดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม มุงเนนการควบคุมปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษประสานการบริหาร
จัดการพัฒนาระบบการใหบริการดานการรักษาพยาบาล การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทอง ถิ่น จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวด ลอม กําหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนประสานแผนการ
ใหบริการดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามนโยบายหลักใหเปนไปตามผูบริหารงานทองถิ่นและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดและสวนกลางสงเสริมการประสานงาน กับองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการเผยแพรขอมูล ขาวสารและสงเสริมศักยภาพในการดําเนินกิจกรรม กระตุนใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารจัดการอันจะนําไปสูการสราง เสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด
พรอมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
แบงสวนการบริหารออกเปน 2 ฝาย 1 งาน คือ
1

ฝายบริหารงานสาธารณสุข

2

ฝายบริการสาธารณสุข

3

งานธุรการ

แตละฝายมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข มีหนาที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน ดังตอไปนี้
คือ

1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- งานควบคุมตรวจสอบสถานประกอบการ
- งานควบคุมกํากับการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- งานอาชีวอนามัย
- งานสุขาภิบาลอาหาร ตลาดสด และการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
- การแกไขตรวจสอบเรื่องรองเรียนและเหตุรําคาญจากการประกอบกิจการ
- งานควบคุมดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
- งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
- งานควบคุมการประกอบการคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- งานปองกันและควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
- งานฌาปนสถาน
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานศูนยบริการสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานใหบริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
- งานวางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวย ใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษาของแพทย
- งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
- งานสนับสนุนแพทยเกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัย และใหบริการรักษาพยาบาล

- งานดานสุขศึกษา
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
1.3 งานรักษาความสะอาด มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานวางแผน

และปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

- งานการควบคุมการใชยานพาหนะ เครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ
- งานกวาดลางทําความสะอาด
- งานจัดระบบรวบรวมและกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานขุดลอก-ลางทอระบายน้ํา
- งานซอมแซมฝาทอระบายน้ํา
- งานตรวจสอบแกไขเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย
- งานพัฒนาทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
- งานควบคุมการจัดเก็บและขนสงขยะมูลฝอย
- การรวบรวมวิเคราะหขอมูลดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2 ฝายบริการสาธารณสุขมีหนาที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานดังตอไปนี้ คือ
2.1. งานสงเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานดานสุขศึกษา
- งานอนามัยแมและเด็ก
- งานวางแผนครอบครัว
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานโภชนาการ

- งานสุขภาพจิต
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.2 งานทันตสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานคลีนิค ทันตกรรม
- งานทันตกรรมเคลื่อนที่

- งานสงเสริมทันตสุขภาพ และทันตกรรมปองกัน
- งานเผยแพรและอบรมทันตสาธารณสุข
- งานวิชาการ
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานสัตวแพทย มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว
- งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปาที่นํามาเลี้ยงหรือสัตวที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ
- งานควบคุมการฆาสัตวและโรงฆาสัตว
- งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา
- งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว
- งานรายงานขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานดานสัตวแพทย
- งานชันสูตรโรคสัตว
- งานควบคุมและปองกันโรคจากสัตวสูคน
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย

3 งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกใน
ดานตางๆ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และของหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
- งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานจัดทําคําสั่งและประกาศ

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน
- งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน
- งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ
- งานสวัสดิการตาง ๆ
- งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

กองวิชาการและแผนงาน
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มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานใหเปนไปตามเจตนารมณ ของกฎหมายที่วา
ดวยวิชาการและแผนงานพรอมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ ศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรู ปรับปรุงรูปแบบการ
จัดระบบการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพรวิชาการ การประชาสัมพันธ การวิเคราะหนโยบายและ
แผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการตามตามประเมินผล การดําเนินงาตาม
แผนและโครงการตางๆ การจัดทํางบประมาณของหนวยงาน การใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือ
ปญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยว ของ การสอบสวน การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกขหรือ
อุทธรณ
กองวิชาการและแผนงาน แบงสวนการบริหารออกเปน 2 ฝาย 1 งาน คือ
1 ฝายแผนงานและงบประมาณ
2 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
3 งานธุรการ
แตละฝายมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1 ฝายแผนงานและงบประมาณ มีหนาที่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงาน ดังตอไปนี้
1.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผน และการประเมินผลตาม
แผนทุกระดับ
- งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและ หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
- งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภคหลัก
- งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได – รายจาย ของเทศบาลในอนาคต

- งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําป
- งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
- งานประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและ
หนวยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานจัดทํางบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตาง ๆ ทราบและดําเนินการ
- งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ
- งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
- งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
- งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม ๆ ของเทศบาล
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานนิติการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวรองทุกข
- งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการ พิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย รางและพิจารณาตรวจรางเทศ
บัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ
- งานจัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
- งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการรองทุกขหรืออุทธรณ
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

2 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งาน ตอไปนี้
2.1 งานบริการและเผยแพรวิชาการ หนาที่เกี่ยวกับ
- งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล
- งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
- งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ทองถิ่น
- งานศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนดานประชาสัมพันธ โดยรวบรวมขอคิดเห็นของ ประชาชนหรือปญหา
ขอขัดของตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อ เสนอแนะฝายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ ปรับปรุงและแกไข
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับนโยบายของประเทศ
- รวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ
- งานสารนิเทศ
- งานถายภาพกิจกรรมของหนวยงาน และงานพิธีการตาง ๆ
- งานติดตอประสานงานการขาว และการประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานประชาสัมพันธ มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล
- งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
- งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
- งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ

- งานที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3 งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
- งานสารบรรณของเทศบาล
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องอาคาร สํานักงาน สถานที่ วัสดุอุปกรณการติดตอและอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ
- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
- งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
- งานรับเรื่องรองทุกข และรองเรียน
- งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ
- งานสวัสดิการของกองและฝาย
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายของกองและฝายตางๆ
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

