คู่มือการปฏิบัติงานของ เทศบาลเมืองนางรอง
ประกอบด้วย
1. สานักปลัดเทศบาล (01) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของ
เทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการพาณิชย์
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศ
สัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานนิติการ และราชการที่
มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกากับและ
เร่งรัดการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการปฏิบัตริ าชการของ
เทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักปลัดเทศบาล ออกเป็น 3 ฝุาย ดังนี้
๑.๑ ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตร
ประจาตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง
1.1.1. งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การทะเบียนราษฎร ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
(2) งานทะเบียนทั่วไป
(3) งานจัดเตรียมประสานงาน และดาเนินการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและ
บัตร
(4) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.1.2 งานบัตรประจาตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานบัตรประจาตัวประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวประชาชน
(2) งานจัดเตรียมประสานงานและดาเนินการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการทะเบียนและบัตร
(3) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.1.3 งานการเลือกตั้ง มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานการจัดทาประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและทีเ่ ลือกตั้ง
(2) งานจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตัง้
(3) งานจัดทาหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตัง้ ไปยังเจ้าบ้าน
(4) งานการรับลงทะเบียน
(5) งานการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
(6) งานการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตัง้ นอกเขต
(7) งานการเพิ่มชื่อและถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้ง
(8) งานการรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้
(9) งานการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่ไปใช้สทิ ธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง

(10) งานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
๑.๒ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเทศกิจ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2.1 งานรักษาความสงบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ อาคารสานักงานต่าง ๆ
(2) ศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของชาติ
(3) งานประสานงานกับจังหวัดและอาเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(4) งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน การฝึกอบรม อปพร
1.2.2 งานเทศกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่น่ารังเกียจ
และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) งานควบคุมตรวจสอบและดาเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
(3) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพือ่ เสนอแนะ วางแผนหรือโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับความ
มั่นคงแห่งชาติ
(4) งานประสานงานกับจังหวัดและอาเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(5) งานประสานงานมวลชนต่างๆ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(6) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
(2) งานปูองกันและระงับอัคคีภัย
(3) งานวิเคราะห์และพิจารณาทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการ
ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น
อุทกภัย วาตภัย
(4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการปูองกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(5) งานจัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) งานฝึกซ้อมอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสอื่ สาร
(8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรัฐพิธี งานกิจการสภา งานการพาณิชย์ งานนิติการ งานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์

1.3.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานธุรการของเทศบาล และของสานักปลัดเทศบาล
(2) งานสารบรรณของเทศบาล และของสานักปลัดเทศบาล
(3) งานจัดประชุม
(4) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญทางราชการ
(5) งานจัดทา ควบคุมคาสั่งและประกาศของเทศบาล
(6) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรือ่ งสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
(7) งานติดต่อ ประสานงาน อานวยความสะดวกในด้านต่างๆการรับรองและงานพิธีการ
ต่างๆ
(8) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
(9) งานงบประมาณ การเงิน การบัญชีและงานพัสดุและทรัพย์สิน
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.3.2 งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(2) การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของคณะผูบ้ ริหาร
(3) การจัดทาระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัตงิ าน
ตามมติของคณะผูบ้ ริหาร
(4) งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหาร
(5) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.3.3 งานกิจการสภาเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
(๒) การจัดทาแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล
(3) ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุม
(4) การดาเนินการประชุม
(5) การประสานงานแจ้งมติที่ประชุม
(6) การเขียนรายงานการประชุม
(7) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
(8) งานเลือกตัง้ สภาเทศบาล
(9) งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาเทศบาล
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.3.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
(2) งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
(3) งานต้อนรับ แนะนา อานวยความสะดวกและบริการนาเที่ยวรวมทัง้ ดาเนินธุรกิจการ
ท่องเที่ยว

(4) งานประชาสัมพันธ์ ให้คาแนะนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง ท่องเที่ยวหรือกิจการที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
(5) งานศึกษาวิเคราะห์ปญ
ั หาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจน
ปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และและที่มีอยู่แล้ว
(6) งานกาหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทัง้ ตรสจสอบประเมิน ผลและให้
คาแนะนาปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
(7) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.3.5 งานการพาณิชย์ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานควบคุมเทศพาณิชย์
(2) งานจัดตัง้ เทศพาณิชย์
(3) การตรวจสอบ รายงาน ควบคุม และดูแลกิจการเทศพาณิชย์
(4) งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์
(6) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.3.6 งานรัฐพิธี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การติดต่อ ประสานงาน อานวยความสะดวกในงานรัฐพิธีด้านต่างๆ การรับรองและงาน
พิธีการต่างๆ ของเทศบาลเมืองนางรอง
(2) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.3.7 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย ให้คาปรึกษาและตีปญ
ั หาข้อกฎหมาย
(2) งานร่างและพิจารณาเทศบัญญัติ
(3) งานจัดทาร่างระเบียบของเทศบาล
(4) งานสอบสวนทางวินัย และการพิจารณาอุทธรณ์ต่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
(5) งานสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(6) งานแจ้งความร้องทุกข์ ดาเนินคดีและฟูองร้องคดี
(7) งานติดตามผลกรณีทรัพย์สินเทศบาลเสียหาย
(8) งานให้คาปรึกษาด้านกฎหมายแก่ส่วนการงานและประชาชนทั่วไป
(9) งานหารือข้อกฎหมาย
(10) งานดาเนินคดีและบังคับคดี
(11) งานตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา สัญญาจ้าง สัญญาซือ้ ขาย สัญญาเช่า หนังสือสาคัญ
ตกลงซื้อขาย และตกลงจ้าง
(12) งานร่างและพิจารณาตรวจสอบสัญญา
(13) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับนิติ
กรรมสัญญา
(14) งานตรวจอนุญาต ตามนิติกรรม สัญญาหรือการอนุญาตประกอบการต่างๆ
(15) งานตราเทศบัญญัติทมี่ ิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
(16) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

5.1.8 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชน
(2) งานวิเคราะห์ ประเมินเรือ่ งราว เหตุการณ์ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในเบือ้ งต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
(3) งานประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
(4) งานรายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราว ระหว่างการ
ปฏิบัติและภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
(5) งานประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลาย
(6) งานดาเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรูท้ างศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป
(7) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2. กองคลัง (04) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บ
ภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน งานการ
ตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และ
เงินอื่นๆ งานจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบ
ทดลองประจาเดือน และประจาปีงานเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจาหน่าย
พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รบั มอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 ฝุาย ดังนี้
2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพัฒนารายได้ งานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ
2.1.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
(2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(3) งานวางแผนและโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกาหนดค่ารายปีของภาษี โรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่และรายได้อื่นๆ
(5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร
(6) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2.1.2 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานจัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(2) งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคาร้อง
ภายในกาหนด และรายชื่อผู้ไม่ชาระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกาหนดของแต่ละปี
(3) งานจัดทาหนังสือแจ้งเตือนแก่ผเู้ สียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายใน
กาหนด

(4) งานจัดทาหนังสือแจ้งเตือนแก่ผเู้ สียภาษี กรณีไม่มาชาระ ภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้
อื่นภายในกาหนด
(5) งานประสานงานกับงานนิติการ เพื่อดาเนินคดี แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎมายภาษีท้องถิ่น
(ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชาระภาษี โดยเสนอให้ผู้บงั คับบัญชาสั่งการ
(6) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2.1.3 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานเร่งรัดและลงรายการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษี
ปูายจากข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(2) งานจัดเก็บและรับชาระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าเช่าต่างๆและรายได้อื่นๆ
(3) งานตรวจสอบและจัดทาหนังสือเตือนผู้อยู่ในข่ายชาระภาษีและเร่งรัดลูกหนี้ค้างชาระค่า
ภาษีประเภทต่างๆ
(4) งานจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ค้างชาระ เมือ่ สิ้นปีงบประมาณ
(5) งานจัดทาเอกสารใบอนุญาตค่าโฆษณา/ใช้เครื่องขยายเสียง/การฆ่าสัตว์
(6) งานสรุปยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูายที่ได้รับชาระ
(7) งานรับผลประโยชน์ของเทศบาล ตลอดจนเงินรับฝากอืน่ ๆทุกรายการและนาเงินฝาก
ธนาคารทุกวัน พร้อมจัดทาใบสรุปนาส่งเงินทุกวัน
(8) งานจัดทาทะเบียนคุมสัญญาเช่าตึกแถว แผงลอย ผู้เช่าแท่นตลาดทุกแห่ง
(9) งานดาเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2.1.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปูายและใบอนุญาต
ประกอบการค้า
(2) งานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและควบคุมการทาลายทะเบียนทรัพย์สิน
ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษีที่จาหน่ายแล้ว
(3) งานเก็บและดูแลรักษาเอกสารรข้อมูลแปลงที่ดิน ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุมผู้
ชาระภาษีและแผนที่ภาษี
(4) งานประสานกับช่างโยธาในการปฏิบัตงิ านแผนที่ภาษีและออกสารวจเกี่ยวกับปูาย
(5) งานตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดิน ชื่อเจ้าของทรัพย์สิน ชื่อผู้ชาระภาษี
(6) งานออกภาคสนามเพือ่ สารวจหอพัก บ้านเช่า ปูาย
(7) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(8) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบารุงท้องที่และข้อมูลแผนทีภ่ าษีโรงเรือนและที่ดิน
(9) งานบริการข้อมูลแผนทีท่ รัพย์สิน
(10) งานบริการข้อมูลผู้ชาระภาษี
(11) งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสาเนา
(12) งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
(13) งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(14) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

2.1.5 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(2) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบารุงท้องที่และข้อมูลแผนทีภ่ าษีโรงเรือนและที่ดิน
(3) งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
(4) งานบริการข้อมูลผู้ชาระภาษี
(5) งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสาเนา
(6) งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
(7) งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
(8) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2.2 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุและทรัพย์สิน งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลัง งานธุรการ งานบาเหน็จบานาญ
2.2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมและจัดทางบประมาณรายจ่ายของเทศบาล
(2) งานจ่ายเงินตามฎีกาทุกประเภทของเทศบาล และชาระหนี้ของเทศบาลทุกประเภท
(3) งานคุมงบกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจาเดือน
(4) งานจัดทาเช็ค เบิกสมุดเช็ค เก็บรักษาเช็ค และควบคุมการเบิกจ่ายเช็ค
(5) งานจัดทาบัญชีแยกประเภท กระดาษทาการทุกประเภท
(6) งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(7) งานควบคุมทะเบียนเงินยืมและเงินรับฝาก
(8) งานชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจาเดือน
(9) งานเก็บรักษาฎีกา เอกสารทางการเงิน เพื่อให้ สตง. ตรวจสอบ
(10) งานรวบรวมสถิติทางการเงิน
(11) งานรายงานสถานะเงินคงเหลือในธนาคาร
(12) งานจัดทาบัญชีเงินสดรับ - จ่าย
(13) งานการเก็บรักษาหนังสือค้าประกันสัญญาเงินกู้ หลักฐานทางการเงินกุญแจตู้นริ ภัย
(14) งานจัดทาหนังสือโต้ตอบทางการเงิน
(15) งานระเบียบการคลัง
(16) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2.2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานซ่อมและบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ (ทรัพย์สินทุกประเภทของเทศบาล) รวมทั้ง
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารทีเ่ ป็นตัวเงินมิให้เกิดความเสียหาย
(2) งานควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกประเภทให้เพียงพอต่อการใช้งาน
(3) งานตรวจสอบการดาเนินการจัดซือ้ /จัดจ้างและการจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
(4) งานการซื้อและการจ้างทุกประเภท
(5) งานจัดทาทะเบียนพัสดุ และจาหน่ายพัสดุ
(6) งานตรวจสอบเงินประกันสัญญา (เงินสด หนังสือค้าประกัน)
(7) งานเก็บรักษาทะเบียน คู่มือรถยนต์ของเทศบาล รวมถึงการขอจดทะเบียนและต่ออายุ
ทะเบียน

(8) งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุประจาปี
(9) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2.2.3 งานระเบียบการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมการตรวจสอบว่าการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
(2) งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุตลอดจนตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญจ่ายในการ
เบิกจ่าย
(3) งานจัดทาระเบียบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายและการใช้จ่ายพัสดุ
(4) งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้อง
(5) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2.2.4 งานสถิติการคลัง มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานจัดทาสถิติรายรับและรายจ่ายจริงประจาปีงบประมาณ
(2) งานจัดทาประมาณการรายรับและรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
(3) งานจัดทาสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
(4) งานจัดทาสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
(5) งานการรายงานสถิติการคลังประจาปีและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
(6) งานจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ
(7) สรุปค่าใช้จ่ายเงินรวมเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน
(8) จัดทารายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (โอนลด-โอนเพิม่ )
(9) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2.2.5 งานบาเหน็จบานาญ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทาเอกสารการขอรับบาเหน็จบานาญ บ.ท.1 บ.ท. 2 บ.ท.3 บ.ท.4 และ
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอบาเหน็จบานาญ เงินทดแทนอื่นๆของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานครูเทศบาลและข้าราชการถ่ายโอน
(2) งานฌาปนกิจสงเคราะห์ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง สมาชิก
สภาเทศบาล
(3) งานขอรับและส่งคืนเงินจากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(4) งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
(5) งานการขอรับและเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ บาเหน็จตกทอด และบาเหน็จพิเศษของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและข้าราชการถ่ายโอน ที่ลาออก เกษียณอายุราชการ และถึงแก่กรรม
(6) งานการขอรับและขออนุมัติจ่ายเงินบาเหน็จปกติ บาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาที่
ลาออกเกษียณอายุราชการ และถึงแก่กรรม
(7) งานการเบิกจ่ายเงินบานาญ เงินเพิ่มจากเงินบานาญ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ได้รับ
บานาญของเทศบาลเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รบั บานาญ (ชรบ.) เป็นรายเดือน
(8) งานการเบิกจ่ายเงินบาเหน็จดารงชีพ และเงินบาเหน็จตกทอดของข้าราชการบานาญ
เทศบาลเมืองนางรอง

(9) งานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการประเภทค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร และการ
ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผรู้ ับบานาญ
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
2.2.6 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานขอรับเงินอุดหนุนจากจังหวัดและงานอื่นๆ
(3) งานทะเบียนคุมการจ่ายเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของผู้มีเงินได้
(4) งานจัดทาฎีกาทุกประเภทและคุมทะเบียนฎีกาของกองคลัง
(5) งานขออนุมัติโอนเพิม่ โอนลด งบประมาณ
(6) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
3. กองช่าง(05) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารวจ งานประมาณราคา งาน
จัดทาราคากลาง งานจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทา
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้า งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทาแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง
ประจาปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดทาทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทาทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่ง
ออกเป็น 2 ฝุาย ดังนี้
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิศวกรรม งาน
สถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานควบคุมอาคาร และงานธุรการ
3.1.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบคานวณด้านวิศวกรรม
(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(3) งานให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
(5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(6) งานสารวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคานวณ อกกแบบกาหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม
(7) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
(8) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

3.1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(2) งานวางโครงสร้าง จัดทาผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(3) งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
(5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
(6) การออกรายการทางสถาปัตยกรรม
(7) งานสารวจข้อมูลเพื่ออกแบบสถาปัตยกรรม
(8) งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(9) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(10) งานบริการด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
(11) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
3.1.3 งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทาผังเมืองรวม
(2) งานจัดทาผังเมืองเฉพาะ
(3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
(4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
(5) งานสารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
(6) งานอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทางบก ทางน้า
(7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
(8) งานให้คาปรึกษาด้านผังเมือง
(9) งานให้คาปรึกษาด้านสิง่ แวดล้อม
(10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
(11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
(12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
(13) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(14) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
3.1.3 งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(2) งานตรวจสอบผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
(3) งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ/หรือกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง
(4) งานรองรับการระวังแนวเขตที่ดิน
(5) งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร
(6) งานตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานตามพ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
(7) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

3.1.4 งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และศิลปกรรม
ต่างๆ
(3) งานทะเบียนคุมการจ่ายเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของผู้มีเงินได้
(4) งานจัดทาฎีกาทุกประเภทและคุมทะเบียนฎีกาของกองช่าง
(5) งานขออนุมัติโอนเพิม่ โอนลด งบประมาณ
(6) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
3.2 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตรวจสอบการก่อสร้างและซ่อม
บารุง งานปรับปรุงภูมทิ ัศน์ งานเครื่องจักรกล และงานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ
จราจร
3.2.1 งานตรวจสอบการก่อสร้างและซ่อมบารุง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3) งานซ่อมบารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5) งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(6) งานให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(7) งานควบคุมวัสดุ งานด้านโยธา
(8) งานประมาณราคา งานซ่อมบารุงรักษา
(9) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
3.2.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม
(2) งานควบคุม ดูแล รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(3) งานดูแลบารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
(4) งานจัดทา ดูแลรักษาเรือนเพาะชาและขยายพันธ์ไม้ต่างๆ
(5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
(6) งานให้คาปรึกษาแนะนาเผยแพร่ทางด้านภูมสิ ถาปัตย์
(7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
(8) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
3.2.3 งานเครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล
(2) งานตรวจสอบ ซ่อม บารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
(3) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล
(4) งานควบคุมการใช้น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(5) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

3.2.4 งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญานจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
(2) งานประมาณการค่าจัดสถานที่
(3) งานจัดสถานที่ทงั้ งานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
(4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
(5) งานสารวจออกแบบและคานวณอุปกรณ์ไฟฟูา
(6) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา
(7) งานซ่อมบารุงอุปกรณ์ไฟฟูาในเขตเทศบาล
(8) งานให้คาปรึกษาแนะนาตรวจสอบในด้านการไฟฟูา
(9) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(06) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทาแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผูบ้ ริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสี
วิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งาน
รักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล งานบริหารสาธารณสุข งาน
ส่งเสริมปูองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพ
หน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุน
การแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบาบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันตสาธารณสุข
งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิง่ ปฏิกลู งาน
อาสาสมัครสาธารณสุข งานปูองกันและบาบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย
วิเคราะห์ กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม การ
เฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทาและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม งาน
วางแผนและจัดทาแผนดาเนินงานด้านการเฝูาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้า อากาศ และเสียง งานเฝูาระวัง
บาบัด ตรวจสอบคุณภาพน้า อากาศของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องและที่ได้รบั มอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 ฝุาย ดังนี้
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานอนามัยสิง่ แวดล้อม และงานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์
และจัดทาแผนงานด้านสาธารณสุข
4.1.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(2) งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ปุวยให้สอดคล้องกับคาสัง่ การรักษา
ของแพทย์
(3) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
(4) งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้การบริการรักษาพยาบาล
(5) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

4.1.2 งานบริการรักษาความสะอาด มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานกวาดล้างทาความสะอาด
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(4) งานควบคุมกาจัดสิ่งปฏิกูล
(5) งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตปูายโฆษณาตามกฎหมาย
(6) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.1.3 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3) งานควบคุม ตรวจสอบ การประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
(4) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(5) งานชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
(6) งานควบคุมการดาเนินงานด้านฌาปนกิจ และสุสาน
(7) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.1.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทาแผนงานด้านสาธารณสุข มีหน้าที่
เกี่ยวกับ
(1) งานวางแผนด้านสาธารณสุข
(2) งานจัดทาแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของ
ท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสานักงานสาธารณสุขอาเภอ จังหวัด
(3) งานประสานแผนการปฏิบัตงิ านกับหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
(4) งานรวบรวมแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจาเดือนของเทศบาล
(5) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทาและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(6) งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
(7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
(8) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.2.5 งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของกอง
(5) งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
(6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

(7) งานดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของ
กอง
(8) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(9) งานด้านประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.2.6 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรับจ่ายเงินทัง้ นอกและในงบประมาณ เช่น เงินทุนหมุนเวียน เงินบริจาค
เงินกองทุน บัตรสุขภาพ
(2) ตรวจสอบและเก็บรักษาเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ
(3) จัดทาบัญชีเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท
(4) จัดทางบประมาณประจาปี และควบคุมยอดเงินงบประมาณ
(5) เก็บรักษาและควบคุมเอกสารทางการเงิน
(6) จัดทารายงาน และวิเคราะห์การเงินของกอง
(7) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ งานธุรการ และงาน
การเงินและบัญชี
4.2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกีย่ วกับ
(1) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข และสิง่ แวดล้อม
(2) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(3) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
(4) งานประเมินผล
(5) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านสุขศึกษา
(2) งานอนามัยโรงเรียน
(3) งานอนามัยแม่และเด็ก
(4) งานวางแผนครอบครัว
(5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(6) งานโภชนาการ
(7) งานสุขภาพจิต
(8) งานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
(9) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

4.2.3 งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน
(2) งานควบคุมกาจัดแมลง และพาหะนาโรค
(3) งานเฝูาระวัง ควบคุม และปูองกันโรคติดต่อ
(4) งานสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ
(5) งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด
(6) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
4.2.4 งานสัตวแพทย์ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
(2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคทีเ่ กิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปุาที่นามาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ
(3) งานระวัง และรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลทีป่ ระกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
(4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
(5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(6) งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุราคาญจากสัตว์
(7) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
(8) งานควบคุมจานวนสัตว์จรจัด
(9) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(07) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการการพัฒนา
เทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและฉบับเพิม่ เติม(ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทาและพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบั มอบหมาย แบ่งออกเป็น 2 ฝุาย ดังนี้
5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน งานจัดทางบประมาณ งานธุรการ
5.1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผนและ
ประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และ หน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3) งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายรับ-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

(5) งานจัดทาและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกาหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะยาว ระยะ
ปานกลาง และแผนประจาปี
(6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
(7) งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปโภคใน
เขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงาน
ตามแผน
(8) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีให้หน่วยงาน และผู้บริหาร
(9) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
(10) งานเสนอแนะและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
(11) งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาล และงบประมาณเพิ่มเติม
(12) งานศึกษาค้นคว้าหาแหล่งรายได้ หรือฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล
(13) งานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
5.1.2 งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมของเทศบาล
(2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
(3) งานเสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณของแต่ละสานัก/กอง
(4) งานวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประสานงานแก้ไขปัญหาขัดข้อง
ในการจัดทางบประมาณของเทศบาล
(5) งานควบคุมและดาเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลเมืองนางรอง
(6) งานวางแผน วินิจฉัยสัง่ การในการปฏิบัติงานของงานจัดทางบประมาณ
(7) งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
(8) งานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
5.1.3 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของกอง
(5) งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
(6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(7) งานดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของ
กอง
(8) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(9) งานด้านประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

5.2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์
5.2.1 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ร่างข่าวเพือ่ การประชาสัมพันธ์
(2) เก็บรวบรวมข่าวสารเพื่อเสนอเป็นข่าวสารสนเทศบาลออกเผยแพร่
(3) ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนง
(4) ประสานการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล หรือผูม้ ีเกียรติทมี่ าเยือนเทศบาล
(5) ส่งข่าวเพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้สอื่ มวลชน
(6) งานเขียนปูายเพื่อการประชาสัมพันธ์
(7) งานทาบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล
(8) งานเสนอข่าวต่อผูบ้ ริหาร
(9) งานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
(10) งานจัดทาวารสนเทศบาล
(11) งานประกาศประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่
(12) งานควบคุมเสียงในกิจกรรมต่าง ๆ
(13) งานอานวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ
(14) งานประกาศเสียงตามสายในสานักงาน
(15) งานวางแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของสานักงานเทศบาล
(16) งานวางแผนเผยแพร่ และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ฝุายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์เทศบาล)
(17) งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสารสนเทศของหน่วยงาน
(18) งานบันทึกข้อมูล ปรับปรุง และดูแลระบบงานเว็บไซต์เทศบาล รวมทัง้ ค้นหา รวบรวม
ประกาศ และคาสั่งจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(19) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2.2 งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทาสถิติข้อมูลและสารสนเทศเพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น
(2) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวท้องถิ่น
(3) งานให้บริการ ให้คาแนะนา ให้ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวท้องถิ่น
(4) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2.3 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์
(2) งานรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ นามาประมวล สรุปเพือ่ เสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาล
(3) วางแผนประชาสัมพันธ์ ร่างออกแบบ ควบคุมดูแลการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลทุกประเภท เพื่อเผยแพร่ไปสูส่ าธารณชน

(4) งานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
(5) งานด้านการบันทึกภาพกิจกรรม
(6) งานด้านการควบคุมดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าโฆษณาและเผยแพร่ของเทศบาล
(7) งานพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ให้เหมาะสม
(8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กองการศึกษา(08) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งาน
ห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก
เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อ
การศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องและที่ได้รบั
มอบหมาย แบ่งออกเป็น 3 ฝุาย หน่วยงานศึกษานิเทศก์ 1 หน่วย และโรงเรียนในสังกัด 2 แห่ง ดังนี้
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษาปฐมวัย งาน
โรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
6.1.1 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนส่งเสริม
สนับสนุน ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรให้แก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานสถานประกอบการในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล ให้ได้รบั การพัฒนาและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามความ
เหมาะสม
(2) งานจัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองค์ความรู้โดยให้ความสาคัญทัง้ ในด้านความรู้
คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา
(3) งานจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และธรรมชาติของวัยของผู้เรียน
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและถือว่าผูเ้ รียนสาคัญที่สุด
(4) งานจัดให้มีระบบความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองครอบครัวสถาน
ประกอบการ องค์กรหรือสถาบันอื่นในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูผสู้ อนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทัง้
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนรู้ โดยผู้เรียนผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน
(5) งานจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนช่วยบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น
รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเทศบาล
(6) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.1.2 งานโรงเรียน มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานกากับควบคุม ดูแลการบริหารงานโรงเรียน
(2) งานควบคุม ดูแล อาคาร สถานที่ และนักเรียน
(3) งานตรวจหลักฐาน เอกสารของสถานศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ
(4) งานพิจารณา จัดตั้ง ยุบเลิก โรงเรียน
(5) งานดูแลจัดเตรียม และให้ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือครู
(6) งานจัดตัง้ ส่งเสริมสมาคม
(7) งานจัดตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
(8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1.3 งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจตรา สอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียน
(2) งานสารวจเด็กที่มอี ายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตาม
พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา (3) งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(4) งานวิเคราะห์ วิจัย ศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
(5) งานประสานกับสถานศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6) งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะแนวทาง วางแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
(7) งานลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
(8) งานจัดทารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
(9) งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตร และใบสุทธิ
(10) งานตรวจสอบ สถานที่ทกี่ าหนดไว้ในกฎหมาย
(11) งานแนะนาตักเตือนห้ามปรามนักเรียนทีป่ ระพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา หรือนาตัวนักเรียนมาสอบสวน
(12) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.1.4 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามความต้องการของสถานศึกษา
(2) งานส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสือ่
นวัตกรรม และเทคโนโลยี นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
(3) งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สอื่
นวัตกรรมแลเทคโนโลยีทางการศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
(4) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริม
ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม
6.2.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารวจ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
(2) งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาที่นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาที่เกิดจากประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพ
(3) งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ การเผยแพร่ข่าวสาร และเอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
(4) งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
(5) งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล การประเมินผลการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
(6) งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(7) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
(8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2.2 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมการจัดศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน
(2) งานการจัดกิจกรรมกลุม่ สนใจเพือ่ ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิม่ รายได้
ให้แก่ครอบครัว
(3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2.3 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมดูแล ห้องสมุด จัดทารายงานเกี่ยวกับการยืม ค้น หนังสือ ทะเบียนสมาชิก
การให้บริการแก่ประชาชน
(2) งานให้บริการและส่งเสริมการใช้หอ้ งสมุดเป็นแหล่งวิชาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจงานกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด
(3) งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2.4 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(2) งานศูนย์เยาวชน
(3) งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
(4) งานส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับสิทธิเด็กเยาวชนและมนุษยชน
(5) งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
(7) งานส่งเสริมการดาเนินการปูองกันยาเสพติด

(8) งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
(9) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2.5 งานกีฬาและสันทนาการ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานจัดตัง้ และสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย
และสถานทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
(2) งานจัดและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน
(3) งานจัดกิจกรรมกีฬาสาหรับบุคคลกลุม่ พิเศษอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
(4) งานจัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผูฝ้ ึกสอนทีม่ ีความชานาญด้านกีฬาแต่ละประเภท ตาม
ความพร้อมและความเหมาะสม เช่น กีฬาฟุตบอล เป็นต้น
(5) งานส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุ่มและจัดตั้งชมรม สมาคมและสโมสรเกี่ยวกับกีฬา และ
นันทนาการ
(6) จัดให้มีหรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน
(7) จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ เพือ่ สร้างจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน รักการกีฬา
การออกกาลังกาย การนันทนาการอย่างต่อเนือ่ ง
(8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2.6 งานกิจการศาสนา มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานทานุบารุง ส่งเสริม และพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม เผยแพร่และเสริมสร้างศีลธรรม
(2) งานส่งเสริม ดูแล รักษา ทานุบารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ
(3) งานการอุปถัมภ์และสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
(4) งานดาเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานศาสนาพิธีของเทศบาล
(5) งานดาเนินการประสานงานระหว่างผู้นาศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา เพื่อให้เกิด
ความสมานฉันท์บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ วิธีการปฏิบัติด้านศาสนพิธี ในวันสาคัญของศาสนาต่าง
ๆ
(6) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นาหลักธรรมทางศาสนาไปสู่
การเสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
(7) งานดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมการนาหลักธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม
(8) งานดาเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
(9) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2.7 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการบารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศลิ ปวิทยาการ และ
มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
(2) งานส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดการเผยแพร่ และการเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น

(3) จัดให้มีการเผยแพร่ความรูเ้ พื่อสร้างจิตสานึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
ให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
(4) จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
(5) จัดสรรทรัพยากรและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษา บูรณะศาสนสถาน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และศิลปกรรมท้องถิ่น
(6) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรกั ษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้น
เอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น
(7) จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กร ชุมชน สมาคมที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
(8) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานแผนและ
โครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ
6.3.1 งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของกอง
(5) งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
(6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(7) งานดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของ
กอง
(8) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(9) งานด้านประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
6.3.2 งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) วางแผนดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายแผนพัฒนา แผนงานและ
โครงการที่กาหนดไว้
(2) จัดทาแผนพัฒนา แผนงาน โครงการและแผนงบประมาณ เพื่อให้ การบริหารและการ
พัฒนาการศึกษาได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุงพัฒนาแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
6.3.3 งานระบบสารสนเทศ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาสารสนเทศสถานศึกษา เพือ่ ใช้ในการพัฒนางาน
สถานศึกษา
(2) งานประสานและจัดทาแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกกลุ่มงานกลุม่
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

(3) งานจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
(4) ควบคุม ดูแล และดาเนินการระบบสารสนเทศในการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ
(5) งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่ทันสมัย สะดวก แก่การ
รายงานต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ
(6) งานให้บริการและตอบข้อมูล สถิติด้านต่างๆ ของโรงเรียนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
และบุคคลทั่วไป
(7) งานติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น
(8) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
6.3.4 งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทาฎีกาเงินทดรองจ่าย และส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างของกองการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล
(2) งานจัดเก็บเอกสารที่รบั ผิดชอบ ให้เป็นระบบและหมวดหมู่ ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน
พนักงานครูเทศบาล ค่าจ้างลูกจ้างประจา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจาของ
กองการศึกษา ตั้งฎีกาเบิกเงินบานาญพนักงานครูเทศบาล และเงินฝาก ชคบ.
(3) งานทาบัญชีหักเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ภารโรง และประสานงานกับกองคลัง
งานทาบัญชีรายชื่อ ผู้เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานครู พนักงานครูบานาญ
(4) สารวจเงินประจางวดของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา สารวจเงินประจางวดของ
พนักงานเทศบาล ภารโรง ส่งจังหวัด
(5) จัดทาบัญชีรบั -จ่ายเงินเดือนพนักงานครู พนักงานครูบานาญ และพนักงานเทศบาล
(6) ประสานงานเกี่ยวกับสหกรณ์ครู ประสานงานกับ สหกรณ์ประถมศึกษา เกี่ยวกับเงิน
ชพค. เงิน ชพส.
(7) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัว
เงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทัง้ ในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชี ทา
รายงานการบัญชี
(8) งานรวบรวมรายละเอียดและดาเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกอง หรือฝุาย เช่น
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทางบประมาณ การทาหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
(9) งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองหรือฝุาย
(10) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบารุงรักษา
พัสดุ ตลอดจนจัดทาบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
(11) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

๖.๔ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) แบ่งโครงสร้างส่วนราชการได้ดังนี้
(1) ฝุายวิชาการ
(2) ฝุายบริหาร
(3) ฝุายปกครอง
(4) ฝุายบริการ
๖.5 โรงเรียนเทศบาล 2 แบ่งโครงสร้างส่วนราชการได้ดงั นี้
(1) ฝุายวิชาการ
(2) ฝุายบริหาร
(3) ฝุายปกครอง
(4) ฝุายบริการ
6.6 หน่วยงานศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษานิเทศ งาน
ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
6.6.1 งานศึกษานิเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
(2) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
(3) งานวิจัยทางการศึกษา
(4) งานพัฒนาหลักสูตร
(5) งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คาปรึกษาแนะนาปัญหาทางวิชาการ
งานเขียนเอกสาร ตารา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
(6) งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
(7) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการด้านวิชาการ
(8) งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
(9) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
6.6.2 งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
(2) งานวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทางการศึกษา
(3) งานสารวจตามต้องการของสถานศึกษา และวิจัยผลทางการศึกษา
(4) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. กองสวัสดิการสังคม(11) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนงานด้าน
การพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการและ
วิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน
งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรม
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิง้ เร่ร่อน ไร้ทพี่ ึ่ง ถูกทาร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่ไว งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ ผู้พกิ าร ฯลฯ งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2 ฝุาย ดังนี้
7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพัฒนาชุมชน งานชุมชน
เมือง งานธุรการ
7.1.1 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานข้อมูลเพือ่ การพัฒนาชนบท
(2) งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
(3) งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
(4) งานส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
(5) งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
(6) งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการชุมชนเมือง
(7) งานพัฒนาเยาวชน
(8) งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านการพัฒนาชุมชน
(9) งานศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
(10) งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
(12) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนารูปแบบ วิธีการ และระบบงานการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพของชุมชน
(13) งานดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ภายใต้พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
(14) งานเสริมสร้างภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ของ
ประชาชน
(15) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(16) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

7.1.2 งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของ
ตนเอง
(2) งานจัดระเบียบชุมชน
(3) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ นาบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่
ชุมชน
(4) งานดาเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย
และสุขาภิบาล
(5) งานการจัดการที่อยู่อาศัย สาหรับผูม้ ีรายได้น้อย
(6) งานสารวจจัดเก็บ จปฐ.
(7) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
7.1.3 งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของกอง
(5) งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
(6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(7) งานดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของ
กอง
(8) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(9) งานด้านประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
7.2 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการเด็กและเยาวชน งานกิจการสตรีและคนชรา
7.2.1 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานสงเคราะห์ประชาชนผูท้ ุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พงึ่
(2) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
(3) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
(4) งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว
(5) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
(6) งานสารวจสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
(7) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสังคมสงเคราะห์หญิงบางประเภท
(8) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ สังคมสงเคราะห์
(9) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

7.2.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
(2) งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
(3) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
(3) ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
(4) งานส่งเสริมสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
(5) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ ส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
(6) งานให้คาปรึกษา แนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึง่ มีปญ
ั หาในด้านต่างๆ
(7) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
7.2.3 งานกิจการสตรีและคนชรา มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและคนชราสงเคราะห์หญิงบางประเภท
(2) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีและคนชรา
(3) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ ส่งเสริมกิจการสตรีและคนชรา
(4) งานให้คาปรึกษา แนะนาสตรีและคนชราที่มีปญ
ั หาในด้านต่างๆ
(5) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
8. หน่วยตรวจสอบภายใน(12) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสาร
การรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา
พัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล
งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คาแนะนาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผูเ้ กี่ยวข้อง งานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย

9. กองการเจ้าหน้าที่(29) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล งาน
วิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการ
กาหนดตาแหน่งและการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบ
คัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทา
ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อ
เลื่อนและแต่งตัง้ พนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพ
ในการปฏิบัตงิ าน งานวางแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจาก
ราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 2 ฝุาย
ดังนี้
9.1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการสรรหา งาน
บรรจุแต่งตัง้ งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลัง งานสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล งานพัฒนา
บุคลากร งานทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
9.1.1 งานการสรรหา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(2) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(3) งานการคัดเลือกเพือ่ เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น
9.1.2 งานบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
8.1.3 งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลัง มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานจัดทา ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
(2) การขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
(3) งานจัดตัง้ ส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
9.1.4 งานสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล มีหน้าที่เกีย่ วกับ
(1) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง การให้
บาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(2) งานการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
(3) การลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง
(5) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลา และผู้ทาคุณประโยชน์
9.1.5 งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) การพัฒนาบุคลากร
(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
9.1.6 งานทะเบียนประวัติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การจัดทาทะเบียนประวัติ และบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง
9.1.7 งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การจัดทาทะเบียนประวัติ และบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ในระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
9.1.8 งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของกอง
(5) งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
(6) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(7) งานดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของ
กอง
(8) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(9) งานด้านประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10) งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย
9.2 ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสรรหาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา งานบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานพัฒนา
บุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.2.1 งานสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9.2.2 งานบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(3) การบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้าย และเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.2.3 งานพัฒนาบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การพัฒนาบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
9.2.4 งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการประเมินเพื่อเลือ่ นวิทยฐานะข้าราชการครู
9.2.5 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการให้บาเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(2) การทาประกันสังคมบุคลากรทางการศึกษา
(3) การลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลา และผู้ทาคุณประโยชน์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

