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 ประกาศเทศบาลต าบลนาจอมเทียน 
เรื่อง   ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล  

******************* 
  อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๒ ข้อ ๑๗ (๕) (๖)  หมวด ๑๒  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔  ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ( ก.ท.จ.ชลบุรี)  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐./๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม 
พ.ศ.  ๒๕๕๔  เทศบาลต าบลนาจอมเทียน จึงก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ดังต่อไปนี้ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้เป็นหน้าที่ ของ

กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  ประกอบด้วยหน่วยงาน
ราชการภายใน  ดังนี้ 

๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบราชการทั่วไปของส านักปลัดเทศบาล  งานธุรการ  งาน

การเจ้าหน้าที่  งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  และ
ราชการที่มิได้เป็นหน้าที่ของงานใดในส านักปลัดโดยเฉพาะ 

๑.๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล 
(๒) ดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  

การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(๓) งานเลขานุการและงานประชุมของสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี

และพนักงานเทศบาล 
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ   ที่ขอ

ความรว่มมือ 
 
 
 

/(๕) ตรวจสอบ... 

 ร่าง 



-๒- 

(๕) ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา 
และผู้ท าคุณประโยชน์  

(๖) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   
(๗) จัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล   
(๘) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน   
(๙) งานแจ้งมติ  ก.ท. ก.ท.จ. ให้กองหรือฝ่ายต่าง  ๆ  ทราบ   
(๑๐) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
(๓) งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก 
(๔) งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
(๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
(๗) งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและก าหนดต าแหน่ง 
(๘) งานพัฒนาบุคลากร เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดู

งาน การลาศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษาต่อ 
(๙) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  

การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
(๑๐) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง 
(๑๑) งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน  ๆ  
(๑๒) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๑.๓ งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล 
(๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัด  

และรัฐบาล 
(๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

 
 
 
 

/(๔) งานศึกษา... 
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(๔) งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดย
รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพ่ือเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณา
วางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ 

(๕) งานรวบรวมข้อมูลสถิติ ต่ า ง  ๆ   เ พ่ือประโยชน์ ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

(๖) งานสารนิเทศ 
(๗) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๑.๔ งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบ ในการ

ปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
(๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
(๓) งานจัดระเบียบชุมชน 
(๔) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือน าบริการ

ขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
(๕) งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ให้แก่ชุมชน 
(๖) งานด า เนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สั งคม  

วัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัย  และสุขาภิบาล 
(๗) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๑.๕ งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พ่ึง  
(๒) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  
(๓) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน

ชีวิตในครอบครัว  
(๔) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน   
(๕) งานสงเคราะห์สตรี  คนชรา  คนพิการ  ทุพพลภาพ  และผู้ป่วย

เอดส์   
(๖) งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ   

 
 
 
 
 

/(๗) งานส่งเสริม... 
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(๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท  
(๘) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคม

สงเคราะห ์  
(๙) งานให้ค าปรึกษา  แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ   
(๑๐) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล 
(๒) งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวของเทศบาลและ

หน่วยงานอื่น 
(๓) งานต้อนรับ  แนะน า  อ านวยความสะดวกและบริการน าเที่ยว

รวมทั้งด าเนินธุรกิจการท่องเที่ยว 
(๔) งานประชาสัมพันธ์  ให้ค าแนะน าเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและ
เทศบาล 

(๕) งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  ธุรกิจ  และ
บริการท่องเที่ยว  ตลอดจนปัจจัยพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว 

(๖) งานก าหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว  รวมทั้งตรวจสอบ
ประเมินผลและให้ค าปรึกษาในการพัฒนาการ 

(๗) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
๑.๒ ฝ่ายปกครอง 

มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร   งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  และงานนิติการ  โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 

๑.๒.๑ งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
(๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและอ านวยความสะดวกในการ

เลือกตั้ง 
(๓) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

/๑.๒.๒ งานป้องกัน... 
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๑.๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  
(๓) วิเคราะห์และพิจารณา  ท าความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  

รวมทั้ง ด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน  เช่น  อุทกภัย  
วาตภัย 

(๔) งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความ
สะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 

(๕) งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
(๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
(๘) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๙) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๒.๓ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้ง

กิจการค้าที่น่ารังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให้ เป็นไปตามเทศบัญญัติ  

ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการ

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของชาติ 
(๔) งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความม่ันคง 
(๕) งานมวลชนต่าง ๆ  เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ 
(๖) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย       

๑.๒.๔ งานนิติการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อ

กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

/(๒) งานจัดท า... 
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(๒) งานจัดท านิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

(๓) งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน
และลูกจ้าง  การร้องทุกข์  หรืออุทธรณ์ 

(๔) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิด    เทศ
บัญญัติ 

(๕) รวบรวม  พิจารณา  ตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานต่าง 
ๆ ในการด าเนินคดีร่วมกับพนักงานอัยการทั้งคดีอาญาและคดี
แพ่ง ทั้งในฐานะโจทก์   และจ าเลย 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  เทศบัญญัติ  นิติกรรม  
สัญญาต่าง ๆ ของเทศบาล 

(๗) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
๑.๓ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบาย

และแผน  และงานจัดท างบประมาณ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
๑.๓.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้อง
น ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  

(๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของ
เทศบาลและหน่วยงานที่/หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

(๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขต
เมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค 

(๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลใน
อนาคต 

(๕) งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค้าโครงของ
แผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี 

(๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงาน
หรืองค์กรที่เก่ียวข้อง 

(๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่
เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงาน
ใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและ
การประเมินผลงานตามแผน 

(๘) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

/๑.๓.๒ งาน... 



-๗- 

๑.๓.๒ งานจัดท างบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติประจ าปีให้หน่วยต่าง 

ๆ ทราบ  และด าเนินการ 
(๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
(๓) งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท า

งบประมาณ 
(๔) งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  (ถ้ามี) 
(๕) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ  ของเทศบาล 
(๖) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     

๒. กองคลัง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน

และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงิน
บ าเหน็จบ านาญ  และเงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน  ดังนี้ 

๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการทั่วไปของกองคลัง งานธุรการ  งาน

การเงินและบัญชี  และราชการอ่ืนที่มิได้ก าหนดในหน้าที่ของงานใดในกองคลัง 
 ๒.๑.๑ งานธุรการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ

อุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
(๓) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะ

เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล 
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ

ร่วมมือ 
(๕) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของ

ทางราชการ 
 
 
 

/(๖) งานรักษา... 
 



-๘- 

(๖) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ 

(๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิ
มาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ 

(๘) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
(๙) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน 
(๑๐) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้

บ าเหน็จ ความชอบเป็นพิเศษ 
(๑๑) งานการลาพักผ่อนประจ า และการลาอ่ืน ๆ 
(๑๒) งานสวัสดิการของกอง 
(๑๓) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะน าอ านวยความสะดวก

แก่ประชาชน 
(๑๔) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 ๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
(๒) งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
(๓) งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
(๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
(๕) งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
(๖) งานจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน ประจ าปี และ

รายงานอื่น ๆ  
(๗) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒.๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานผลประโยชน์  และงาน

เร่งรัดรายได้  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
๒.๒.๑ งานผลประโยชน์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือ
ช าระภาษี 

(๒) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ ในเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.๕) 

 
 
 

/(๓)  งานรับและตรวจสอบ... 
 



-๙- 

(๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบค า
รอ้งของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน 

(๔) งานพิจารณาการประเมินและก าหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมใน
เบื้องต้นเพื่อน าเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
(๖) งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ

รายได้อ่ืน  
(๗) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่และ

ภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ช าระ
ภาษี (ผ.ท.๕) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจ าทุกวัน 

(๘) งานด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
(๙) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
(๑๐) งานเก็บรักษาและการน าส่งเงินประจ าวัน    
(๑๑) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและ

รายได้อ่ืน 
(๑๒) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    

๒.๒.๒ งานเร่งรัดรายได้  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
(๒) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดง

รายการทรัพย์สินหรือค าร้องภายในก าหนด และรายชื่อผู้ ไม่
ช าระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของ
แต่ละป ี

(๓) งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สินภายในก าหนด    

(๔) งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาช าระภาษี
ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืนภายในก าหนด 

(๕) งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ภาษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯ  และไม่ช าระภาษี) 

(๖) งานเกี่ยวกับการด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 

 
 
 

/(๗) งานประสานงาน... 
 



-๑๐- 

(๗) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
(๘) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    

๒.๓ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 
๒.๓.๑ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
(๒) งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๓) งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ 
(๔) งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
(๕) งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน

และรหัสชื่อ ผู้ช าระภาษี (ผ.ท.๔ และ ๕) 
(๖) งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษีงานปรับปรุงข้อมูลใน

ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น  แ ล ะ เ อ ก ส า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  (ผ .ท .
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๙,๑๑,๑๒,๑๗)  

(๗) งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน 
๒.๔ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัสดุและทรัพย์สิน  โดย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 

๒.๔.๑ งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานการซื้อและการจ้าง 
(๒) งานการซ่อมและบ ารุงรักษา 
(๓) งานการจัดท าทะเบียนพัสดุ 
(๔) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
(๕) งานการจ าหน่ายพัสดุ  
(๖) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
 
 
 
 
 

/๓. กองช่าง... 
 
 



-๑๑- 

๓. กองช่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้าน

วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  การ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม
เก็บรักษา การเบิกจ่ายอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง แผนงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
ประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน  ดังนี้ 

๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการทั่วไปของกองช่าง  งานธุรการ  งาน

วิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง  และราชการอ่ืนที่มิได้ก าหนดในหน้าที่ของงานใดในกองช่าง 
๓.๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ

อุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
(๓) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะ

เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล 
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ

ร่วมมือ 
(๕) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของ

ทางราชการ  
(๖) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่

ราชการ 
(๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิ

มาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ 
(๘) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
(๙) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน  
(๑๐) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

/๓.๑.๒ งานวิศวกรรม... 
 
 



-๑๒- 

๓.๑.๒ งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
(๒) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(๓) งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้าน

วิศวกรรม 
(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้าน

วิศวกรรม 
(๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
(๖) งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณออกแบบก าหนด

รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
(๗) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
(๘) งานงบประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(๙) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  
(๑๐) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๑.๓ งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกบั 
(๑) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
(๒) งานวางโครงการ  จัดท าผั งและควบคุมการก่อสร้ างทาง

สถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ 
(๓) งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้าน

สถาปัตยกรรม  ตามกฎหมาย 
(๕) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
(๖) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม 
(๗) งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
(๘) งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
(๙) งานประมาณราคาค่ าก่อสร้ า งทางด้ านสถาปัตยกรรม  

มัณฑนศิลป์ 
(๑๐) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้าน

ศิลปกรรมต่าง ๆ 
(๑๑) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 

/๓.๑.๔ งานผังเมือง... 
 



-๑๓- 

๓.๑.๔ งานผังเมือง  มีหน้าที่เก่ียวกับ  
(๑) งานจัดท าผังเมืองรวม 
(๒) งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
(๓) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
(๔) งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 
(๕) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
(๖) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ า 
(๗) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
(๘) งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง 
(๙) งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
(๑๐) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง 
(๑๑) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
(๑๒) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒ ฝ่ายการโยธา 
 มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานสาธารณูปโภค  งาน

สวนสาธารณะ  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  และงานตรวจสอบและบ าบัดน้ าเสีย  โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 

๓.๒.๑ งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานด้านก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเข้า   เขื่อน  และสิ่ง

ติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
(๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
(๓) งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
(๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
(๕) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
(๖) งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
(๗) งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
(๘) งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุง  
(๙) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

/๓.๒.๒ งานสวนสาธารณะ... 
 



-๑๔- 

๓.๒.๒ งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  

สวนหย่อม 
(๒) งานควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(๓) งานดูแล  บ ารุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
(๔) งานจัดท า  ดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
(๕) งานประดับ  ตกแต่ง  สถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง  ๆ 
(๖) งานให้ค าปรึกษาแนะน าเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ 
(๗) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์  
(๘) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒.๓ งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานจัดสถานที่  ตกแต่งอาคาร 
(๒) งานควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาสถานที่ 
(๓) งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
(๔) งานซ่อมบ ารุง  ดูแลรักษา  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
(๕) งานพัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
(๖) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

๓.๒.๔ งานตรวจสอบและบ าบัดน  าเสีย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานรับน้ าเสียจากอาคาร  สถานประกอบการต่าง ๆ ในเขต

ควบคุมการบ าบัดน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(๒) งานตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคาร  สถานประกอบการมิให้

ปล่อยน้ าเสียท าลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู 
คลอง  ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ าลงท่อสาธารณะโดยมิได้
รับอนุญาต 

(๓) งานรับเรื่องราวค าร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง 
การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการส ารวจท าผังแนวท่อและ
ประมาณการจ านวนผู้ขออนุญาต 

(๔) งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อม  
น้ าเสีย-น้ าทิ้ง รวมทั้งการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ขออนุญาตต่อ
ท่อเชื่อม 

(๕) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

 
/๔. กองสาธารณสุข... 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



-๑๕- 

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน  งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานแผนงานสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาด  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วยหน่วยราชการภายใน  ดังนี้ 

๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการทั่วไปของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  งานธุรการ  งานแผนงานสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความ
สะอาด  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  และราชการอื่นที่มิได้ก าหนดในหน้าที่ของงานใด  ในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ

อุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(๓) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะ

เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล 
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
(๕) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(๖) งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
(๗) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
(๘) งานสวัสดิการต่าง ๆ            
(๙) งานด้านประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(๑๐) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

๔.๑.๒ งานแผนงานสาธารณสุข  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานวางแผนด้านสาธารณสุข 
(๒) งานจัดท าแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ

ปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสานแผนกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอและจังหวัด 

(๓) งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
(๔) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข 
(๕) งานประเมินผล  นิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข 
(๖) งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
(๗) งานข้อมูล  ข่าวสาร  จัดท าและสนับสนุนระเบียบและรายงาน

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

/๔.๑.๓ งานสุขาภิบาล... 
๔.๑.๓ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 



-๑๖- 

(๑) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
(๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
(๓) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
(๔) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
(๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน 
(๖) งานชีวอนามัย 
(๗) งานฌาปณกิจ 
(๘) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๑.๔ งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานกวาดล้างท าความสะอาด 
(๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
(๓) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
(๔) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  
(๕) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๑.๕ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เก่ียวกับ  
(๑) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
(๒) งานควบคุมแมลง  และพาหนะน าโรค 
(๓) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
(๔) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด 
(๕) งานแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน 
(๖) งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล  
(๗) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานส่งเสริมสุขภาพ  งาน

เผยแพร่และฝึกอบรม  งานสัตวแพทย์  และงานศูนย์บริการสาธารณสุข   
๔.๒.๑ งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานด้านสุขศึกษา 
(๒) งานอนามัยโรงเรียน 
(๓) งานอนามัยแม่และเด็ก 
(๔) งานวางแผนครอบครัว 

 
/(๕) งานสาธารณสุข... 

(๕) งานสาธารณสุขมูลฐาน  
(๖) งานโภชนาการ 



-๑๗- 

(๗) งานสุขภาพจิต 
(๘) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒.๒ งานเผยแพร่และฝึกอบรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
(๒) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
(๓) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  
(๔) งานประเมินผล 
(๕) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒.๓ งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
(๒) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคท่ีเกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่

น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
(๓) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพ

ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 
(๔) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
(๕) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(๖) งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
(๗) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตว

แพทย์ 
(๘) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.๒.๔ งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ 
(๒) งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้

สอดคล้องกับค าสั่งการรักษาของแพทย์ 
(๓) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน 
(๔) งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการ

รักษาพยาบาล 
(๕) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

/๕. กองการศึกษา... 

๕. กองการศึกษา 



-๑๘- 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  และพัฒนาการศึกษา  ทั้ง
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ   และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การศึกษาปฐมวัย  งานกีฬา
และนันทนาการ  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 

๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารและ

วิชาการ   งานธุรการ  งานงบประมาณ งานพัฒนาการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย และราชการอ่ืน      ที่มิได้
ก าหนดในหน้าที่ของงานใดในกองการศึกษา  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้ 

๕.๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่อง

สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอ านวยความสะดวก  ในด้าน
ต่าง ๆ 

(๓) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะ
เทศมนตรี และพนักงานเทศบาล 

(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ 

(๕) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทาง
ราชการ 

(๖) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและ

ผู้ท าคุณประโยชน์ 
๕.๑.๒ งานงบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานการเงินและบัญชี 
(๒) งานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  

และค่าสาธารณูปโภค 
(๓) งานจัดท าบัญชีพัสดุ  เอกสารใบส าคัญเก่ียวกับการเบิกจ่าย 
(๔) งานเบิกจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนนุการศึกษาทุกประเภททางการศึกษา 
(๕) งานรายงานการด าเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจ างวด 
(๖) งานโอนเงินงบประมาณ  ขออนุมัติเบิกกันเงิน  เบิกตัดปี  การ

เบิกเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 
(๗) งานจัดท างบประมาณประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม 
 

/(๘) งานสถิติ... 
(๘) งานสถิติและรายงานการเงินทุกประเภท 



-๑๙- 

(๙) งานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕.๑.๓ งานพัฒนาการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
(๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
(๓) งานวิจัยทางการศึกษา 
(๔) งานพัฒนาหลักสูตร 
(๕) งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้ค าปรึกษา

แนะน าปัญหาทางวิชาการ 
(๖) งานเขียนเอกสาร  ต ารา  ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
(๗) งานค้นคว้าทดทอง  และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทาง

การศึกษา 
(๘) งานประชุม  อบรม  สัมมนา  ประสานงาน  และให้บริการ

ทางด้านวิชาการ 
(๙) งานการวัดผล  ประเมินผลทางการศึกษา 
(๑๐) งานส่งเสริมสุขภาพ  และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา 
(๑๑) งานประสานงานการด าเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
(๑๒) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๑.๔ งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๒) งานจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ สื่อการเรียนการ

สอน 
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๔) งานดูแลเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย 
(๕) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

๕.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานห้องสมุด และ

งานกีฬาและนันทนาการ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้  
๕.๒.๑ งานห้องสมุด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) ควบคุมดูแลห้องสมุด 
 

/(๒) งานจัดท ารายงาน... 
(๒) งานจัดท ารายงานเกี่ยวกับการยืม  คืนหนังสือ  ทะเบียนสมาชิก  

การให้บริการแก่ประชาชน 



-๒๐- 

(๓) งานให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

(๔) งานจัดกิจกรรมต่างๆ  ของห้องสมุด 
(๕) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
(๖) งานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.๒.๒ งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานส่งเสริมกิจการกีฬาและนันทนาการของเยาวชนและประชาชน

ในท้องถิ่น 
(๒) งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๓) งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในด้านกีฬาและ

นันทนาการ 
(๔) งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
(๕) จัดการแข่งขันกีฬา  นักเรียน  เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
(๖) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน 
มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน  และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(๒) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
(๓) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
(๔) งานตรวจสอบภาษีท้ังภายนอกและภายใน 
(๕) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้ 
(๖) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
(๗) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล 
(๘) งานตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล 
(๙) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่    ๑     ตลุาคม   ๒๕๕๔   เป็นต้นไป  

  ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๐   พฤศจิกายน    ๒๕๕๔  

             
                                                            (นายสมพงษ์   สายนภา) 

     นายกเทศมนตรีต าบลนาจอมเทียน 


