ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เรื่อง กําหนดสวนราชการและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
********************
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ป1 (พ.ศ. 2558–2560) ฉบับปรับปรุงของเทศบาลเมือง
บุรีรัมย จึงสมควรปรับปรุงการกําหนดส<วนราชการและอํานาจหน=าที่ของส<วนราชการให=สอดคล=องกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 แห<งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส<วนท=องถิ่น พ.ศ. 2542 ข=อ 252 ข=อ 253 ข=อ 255 ข=อ 256 และข=อ 258 แห<งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงกําหนดส<วนราชการและ
อํานาจหน=าที่ของส<วนราชการ ดังนี้
ขอ 1 สํานักปลัดเทศบาล มีหน=าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได=กําหนดหน=าที่ของกองหรือส<วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร<งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส<วนราชการในเทศบาลให=เปFนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและ
งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย โดยจัดแบ<งส<วนราชการและกําหนดอํานาจหน=าที่ส<วนราชการภายใน
ดังนี้
1.1 ฝ%ายอํานวยการ มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFนภารกิจ
หน=าที่ของส<วนการงานต<าง ๆ ในฝJายอํานวยการ ประกอบด=วย งานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานอื่นที่
เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
1.1.1 งานธุรการ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานธุรการของเทศบาล และของสํานักปลัดเทศบาล
(2) งานสารบรรณของเทศบาล และของสํานักปลัดเทศบาล
(3) งานเลขานุการ งานการจัดประชุม
(4) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(5) งานจัดทํา ควบคุมคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(6) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให=บริการเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ
(7) งานการติดต<อ ประสานงาน อํานวยความสะดวกในด=านต<าง ๆ การรับรองและ
งานพิธีการต<าง ๆ
(8) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน<วยงานต<าง ๆ ที่ขอความร<วมมือ
(9) งานงบประมาณ การเงิน การบัญชีและงานพัสดุและทรัพยสิน
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
1.1.2 งานบริหารทั่วไป มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานกิจการสภาเทศบาล งานเลขานุการสภาเทศบาล
(2) ....

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
งานรับเรื่องราวร=องทุกขและร=องเรียน
งานควบคุมเทศพาณิชย
งานประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการต<าง ๆ ของ

ราชการ
(7) งานที่ไม<ได=กําหนดให=เปFนหน=าที่ของกองหรือส<วนราชการใดๆ ในเทศบาล
โดยเฉพาะ
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
1.2 ฝ%ายการเจาหนาที่ มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนการงานต<าง ๆ ในฝJายการเจ=าหน=าที่ ประกอบด=วย งานการเจ=าหน=าที่ งานวางแผนและ
ทะเบียนประวัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
1.2.1 งานการเจาหนาที่ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ=างประจํา และพนักงานจ=าง
และพนักงานครูเทศบาล
(2) งานการสรรหา และบรรจุบุคคลเข=ารับราชการ
(3) งานการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ=าง
(4) งานการสอบแข<งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(5) งานการโอน ย=าย และเลื่อนตําแหน<ง
(6) งานการควบคุม และส<งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ
(7) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป1
(8) งานการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ=างประจํา และ
พนักงานจ=าง การให=บําเหน็จความชอบเปFนกรณีพิเศษ
(9) งานการดําเนินการเกี่ยวกับตําแหน<ง และอัตราเงินเดือน
(10) งานการดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ
(11) งานประกันสังคมพนักงานจ=าง
(12) การพัฒนาบุคลากร เช<น การลาศึกษาต<อ การขอรับทุนการศึกษา
(13) งานการลาพักผ<อนประจําป1 และการลาอื่น ๆ
(14) งานการขอมีบัตรประจําตัวเจ=าหน=าที่ของรัฐ และใบใช=ควบบัตรฯ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ=างประจํา
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
1.2.2 งานวางแผนและทะเบียนประวัติ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการวางแผนงานบุคคล งานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป1 ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ=างประจํา พนักงานจ=าง และพนักงานครูเทศบาล
(2) การพัฒนาบุคลากร เช<น การจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล การปฐมนิเทศ
การฝQกอบรม การทัศนศึกษาและดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา และการสอนงาน
(3) การจัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการของพนักงานเทศบาลบรรจุใหม< และ
โอนย=าย
(4) การจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล และลูกจ=างประจํา
(5)...
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(6) งานการขอรับบําเหน็จบํานาญ และเงินทดแทน
(7) งานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ประกาศเกียรติคุณ และเหรียญเชิดชูเกียรติ
(8) งานเกี่ยวกับการรายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ เช<น การเพิ่มวุฒิ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงชื่อตัว – ชื่อสกุล
(9) งานการไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ=างประจํา และพนักงานจ=าง
(10) งานการรับนักศึกษาเข=าฝQกงาน
(11) งานการให=พนักงานเทศบาลไปช<วยปฏิบัติราชการ การขอยืม การย=าย
(12) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
1.3 ฝ%ายสงเสริมการทองเที่ยว มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอัน
เปFนภารกิจของส<วนการงานต<าง ๆ ในฝJายส<งเสริมการบริหาร ประกอบด=วย งานส<งเสริมการท<องเที่ยว งานสถานี
ขนส<งผู=โดยสาร และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
1.3.1 งานสงเสริมการทองเที่ยว มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานส<งเสริมและเผยแพร<การท<องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
(2) งานควบคุมกิจการการบริการท<องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและ
หน<วยงานอื่น
(3) งานต=อนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกและบริการนําเที่ยวรวมทั้ง ดําเนิน
ธุรกิจการท<องเที่ยว
(4) งานประชาสัมพันธ ให=คําแนะนําเผยแพร<ความรู=เกี่ยวกับแหล<งท<องเที่ยวหรือ
กิจการที่เกี่ยวกับการท<องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
(5) งานศึกษาวิเคราะหปRญหาเกี่ยวกับแหล<งท<องเที่ยว ธุรกิจและบริการท<องเที่ยว
ตลอดจนปRจจัยพื้นฐานทางการท<องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล<งท<องเที่ยวใหม<และที่มีอยู<แล=ว
(6) งานกําหนดมาตรฐานกฎเกณฑการท<องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให=
คําแนะนําปรึกษาในการพัฒนาการท<องเที่ยวให=เปFนไปตามแผน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
1.3.2 งานสถานีขนสงผูโดยสาร มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) การบริหารงานช<องจอดรถรับ-ส<งผู=โดยสารของรถโดยสารประจําทาง
(2) การบริหารงานพื้นที่ลานจอดรถ
(3) การจัดพื้นที่จําหน<ายตั๋วโดยสาร
(4) การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
(5) การรักษาความสะอาดบริเวณสถานี
(6) การรักษาความปลอดภัย
(7) การประชาสัมพันธและบริการข=อมูลการเดินทาง
(8) การควบคุมการติดตั้งปUายโฆษณาในบริเวณสถานี
(9) การจัดให=มีบริการห=องสุขา
(10) การจัดให=มีบริการจําหน<ายสินค=าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
(11) การจัดให=มีบริการรับฝากของ
(12) การจัดให=มีบริการรถรับจ=าง
(13)…
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(14) การเก็บเงินค<าบริการสถานี
(15) การจัดหา ดูแล ซ<อมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ
(16) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
1.4 ฝ%ายปกครอง มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน อันเปFนภารกิจ
หน=าที่ของส<วนการงานต<าง ๆ ในฝJายปกครอง ประกอบด=วย งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน
และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
1.4.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) การทะเบียนราษฎร ตามกฎหมายว<าด=วยการทะเบียนราษฎร
(2) งานทะเบียนทั่วไป
(3) งานจัดเตรียมประสานงาน และดําเนินการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข=องกับการทะเบียน
และบัตร
(4) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
1.4.2 งานบัตรประจําตัวประชาชน
(1) งานบัตรประจําตัวประชาชน ตามกฎหมายว<าด=วยบัตรประจําตัวประชาชน
(2) งานจัดเตรียมประสานงาน และดําเนินการเลือกตั้งที่เกี่ยวข=องกับบัตร
(3) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
1.5 ฝ%ายป5องกันและรักษาความสงบ มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
อันเปFนภารกิจหน=าที่ของส<วนการงานต<าง ๆ ในฝJายปUองกันและรักษาความสงบ ประกอบด=วย งานรักษาความสงบ
งานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
1.5.1 งานรักษาความสงบ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร< แผงลอย รวมทั้งกิจการค=า
ที่น<ารังเกียจ และอาจเปFนอันตรายต<อสุขภาพ
(2) งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการให=เปFนไปตามเทศบัญญัติ ข=อบังคับและ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข=อง
(3) งานศึกษาและวิเคราะหข<าวเพื่อเสนอแนะ วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข=องกับ
ความมั่นคงแห<งชาติ
(4) งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบร=อยและความ
มั่นคง
(5) งานประสานงานมวลชนต<าง ๆ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร=อยและความ
มั่นคง
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
1.5.2 งานป5องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2) งานปUองกันและระงับอัคคีภัย
(3) งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง
ดําเนินการด=านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปUองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช<น
อุทกภัย วาตภัย
(4)...
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ปUองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต<าง ๆ
(5) งานจัดทําแผนปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) งานฝQกซ=อมและดําเนินการตามแผน
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8) งานการฝQกอบรมอาสาสมัครปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
ขอ 2 กองคลัง มีหน=าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ<าย การรับ การนําส<งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค<าจ=าง ค<าตอบแทน เงิน
บําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต<าง ๆ การ
จัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได=และรายจ<ายต<าง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได=และรายจ<ายต<าง ๆ การควบคุมการเบิกจ<าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป1 งานเกี่ยวกับการพัสดุ
ของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย โดยจัดแบ<งส<วนราชการภายในและกําหนดอํานาจ
หน=าที่ของส<วนราชการภายใน ดังนี้
2.1 ฝ%ายบริหารงานคลัง มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายบริหารงานคลัง ประกอบด=วย งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานระเบียบการคลัง และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
2.1.1 งานธุรการ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณทั้งหมด
(2) งานบําเหน็จบํานาญ เงินค<าตอบแทน เงินทดแทนอื่น ๆ ของพนักงาน / ลูกจ=าง
ลูกจ=างประจํา/พนักงานจ=าง
(3) งานจัดทําและทะเบียนคุมการจ<ายเงินภาษีเงินได=หัก ณ ที่จ<าย ของผู=มีเงินได=
(4) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักพรรดิมาลา
(5) งานนําส<งเงินประจําเดือนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข=าราชการ (ก.บ.ข.)
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ=างประจํา (ก.ส.จ.)
(6) งานจัดทําและนําส<งเงินประกันตนของผู=ประกันตนแก<สํานักงานประกันสังคม
(7) งานเสนอความต=องการจัดซื้อ/จัดจ=างภายในกอง
(8) งานจัดทําฎีกาทุกประเภทและคุมทะเบียนฎีกา ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกา
เงินสะสม
(9) งานลาปJวย ลาคลอด ลากิจของพนักงานจ=าง งานสวัสดิการของกอง
(10) งานติดต<อประสานงานกับหน<วยงานที่เกี่ยวข=อง ตลอดจนการปฏิบัติงานให=
การช<วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการของกอง
(1) งานรับฎีกาเบิกเงินจากหน<วยงานต<าง ๆ
(2) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
2.1.2 งานบริหารทั่วไป มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานฌาปนกิจสงเคราะหของพนักงาน/ลูกจ=าง/สมาชิกสภาเทศบาล
(2) งานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล
(3) งาน ...
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(4) งานเก็บรักษาและควบคุมดูแลใช=เครื่องมือและอุปกรณต<าง ๆ ของกอง
(5) งานติดต<อประสานงานกับหน<วยงานที่เกี่ยวข=อง ตลอดจนการปฏิบัติงานให=การช<วย
เหลือและสนับสนุนการดําเนินการของกอง
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย
2.1.3 งานระเบียบการคลัง มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจบุคลากรถ<ายโอนจากจังหวัด ตรวจสอบเงินภาษี
จัดสรรต<าง ๆ ที่ได=รับการัดสรรและนําเงินส<งรายได=
(2) งานขอรับและส<งคืนเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข=าราชการส<วนท=องถิ่น
(3) งานขออนุมัติโอนเพิ่ม โอนลด จัดทํางบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป1
แผนพัฒนาเทศบาลของกองคลัง
(4) งานอื่นที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย
2.2 ฝ%ายการเงินและบัญชี มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายการเงินและบัญชี ประกอบด=วย งานการเงินและบัญชี และงานอื่นที่
เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
2.2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมและจัดทํางบประมาณรายจ<ายของเทศบาล
(2) งานตรวจสอบใบขออนุมัติซื้อ-จัดจ=างทุกประเภท
(3) งานตรวจสอบฎีกาการเบิกจ<ายเงินตามงบประมาณฎีกานอกงบประมาณ
ทุกประเภทและเก็บภาษีฎีกา เอกสารทางการเงิน เพื่อให=สํานักงานตรวจเงินแผ<นดินตรวจสอบ
(4) งานจ<ายเงินตามฎีกาทุกประเภทของเทศบาล และชําระหนี้ของเทศบาล
ทุกประเภท
(5) งานคุมงบกระทบยอดงบประมาณคงเหลือประจําเดือน
(6) งานจัดทําเช็ค เบิกสมุดเช็ค เก็บรักษาเช็ค และควบคุมการเบิกจ<ายเช็ค
(7) งานจัดทํางบรับ-จ<าย งบทดลอง และงบประมาณรายเดือนต<าง ๆ ที่เกี่ยวข=อง
(8) งานจัดทําทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ<ายเงิน โดยแยกรายการตามหมวดรายจ<าย
(9) งานจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพยสิน งบหนี้สิน งบเงินสะสม งบประมาณ
รายละเอียดลูกหนี้ และรายงานประกอบงบให=แล=วเสร็จภายในกําหนดตามระเบียบ
(10) งานจัดทําบัญชีแยกประเภท กระดาษทําการทุกประเภท
(11) งานควบคุมทะเบียนเงินสะสม เงินประกันซอง เงินยืมและเงินรับฝาก และ
ทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=อง
(12) งานรวบรวมข=อมูลสถิติทางการเงินและรายงานให=ผู=บังคับบัญชา ท=องถิ่นจังหวัด
สํานักงานสถิติจังหวัด กรมส<งเสริมการปกครองท=องถิ่น และหน<วยงานที่เกี่ยวข=องตามกําหนดระยะเวลา
(13) งานชําระภาษีหัก ณ ที่จ<าย และจัดทํารายงานบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี
ประจําเดือน
(14) งานการรายงานสถานะเงินคงเหลือประจําวัน ตรวจสอบสรุปใบนําส<งเงินให=
ถูกต=องตรงกับใบนําฝากธนาคารประจําวัน
(15) งานการจัดทําบัญชีเงินสดรับ-จ<าย
(16) งาน...
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(17) งานการจัดทําหนังสือการโต=ตอบทางการเงิน
(18) งานเกี่ยวกับเงินกู=ต<าง ๆ ของเทศบาล
(19) งานเก็บรักษาเอกสารสิทธิของเทศบาล
(20) งานอื่นที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย
2.3 ฝ%ายพัสดุและทรัพยสิน มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายพัสดุและทรัพยสิน ประกอบด=วยงานพัสดุและทรัพยสิน และงานอื่น
ที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
2.3.1 งานพัสดุและทรัพยสิน มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการซื้อและการจ=าง ทุกประเภท
(2) งานตรวจสอบการดําเนินการซื้อ/จัดจ=าง และการจัดหาผลประโยชนในทรัพยสิน
(3) งานซ<อมแซมและบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ (ทรัพยสินทุกประเภทของเทศบาล)
รวมทั้งใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เปFนตัวเงิน มิให=เกิดความเสียหาย
(4) งานควบคุมการเบิกจ<ายใบเสร็จรับเงินทุกประเภทให=เพียงพอกับการใช=งาน และ
เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ใช=แล=ว
(5) งานจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ=าง และรายงาน
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ=าง
(6) งานจัดทําบัญชีรายจ<ายวัสดุ งบทรัพยสิน ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ ลงเลขรหัสพัสดุ
และทําเครื่องหมายตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด และจําหน<ายพัสดุที่ชํารุดหรือสิ้นสภาพใช=งาน
(7) งานจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ และจําหน<ายพัสดุ
(8) งานจัดทําสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ=างเหมา และสัญญาอื่น ๆ
(9) งานตรวจสอบเงินประกันสัญญา(เงินสด หนังสือค้ําประกัน)
(10) งานติดประกาศสอบราคา / ประกาศประกวดราคา และการประมูลด=วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
(11) งานเก็บรักษาทะเบียน คู<มือรถยนต ของเทศบาล รวมถึงการขอจดทะเบียนและ
ต<ออายุทะเบียน
(12) งานตรวจสอบการรับจ<ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ ประจําป1
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย
2.4 ฝ%ายพัฒนารายได มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายพัฒนารายได= ประกอบด=วย งานผลประโยชน งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
2.4.1 งานผลประโยชน มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบหลักฐาน รวมทั้งรายละเอียดต<าง ๆ ของผู=มาชําระค<าภาษี
ทุกประเภท จัดทําระเบียบลูกหนี้ การจําหน<ายชื่อลูกหนี้
(2) งานพิจารณาการประเมินแต<งตั้งกรรมการประเมินภาษี จัดทํารายละเอียด
แบ<งโซน บล็อก ลZอค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกําหนดอัตราในการจัดเก็บทุกป1
(3) งานจัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ จัดทําหนังสือให=ผู=อยู<ในข<ายเสียภาษียื่นแบบ
แสดงรายการและเสียภาษีประจําป1
(4) งาน ...
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(6) งานเร<งรัดและลงรายการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีประเภทต<าง ๆ ในทะเบียนคุม
การจัดเก็บหนี้ค=าง จัดทําหนังสือเตือนผู=อยู<ในข<ายเสียภาษีมาชําระค<าเสียภาษี
(7) งานจัดเก็บค<าจําหน<ายสินค=าในตลาดสดและในที่สาธารณะ
(8) งานหน=าที่เก็บรักษาและการนําส<งเงินประจําวัน
(9) เก็บรักษาและเบิกจ<ายแบบพิมพต<าง ๆ รวมถึงหลักฐานการเสียภาษี
ค<าธรรมเนียมและรายได=อื่นๆ
(10) จัดทําเอกสารออกใบอนุญาตค<าโฆษณา/ใช=เครื่องขยายเสียง
(11) งานสรุปยอดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท=องที่ ภาษีปUายที่ได=รับ
ชําระ
(11) งานรับเงินผลประโยชนของเทศบาล ตลอดจนเงินรับฝากอื่นๆ ทุกรายการ
และนําเงินฝากธนาคารทุกวัน พร=อมจัดทําใบสรุปนําส<งเงินทุกวัน
(12) งานตัดทําทะเบียนคุมสัญญาเช<าตึกแถว แผงลอย ผู=เช<าแทนตลาดทุกแห<ง
(13) งานดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษีประเภทต<างๆ
(14) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย
2.4.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานคัดลอกข=อมูลที่ดิน ตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ=าของทรัพยสิน
และรหัสชื่อผู=ชําระภาษี (ผ.ท.4 และผ.ท.5)
(2) งานบันทึก และปรับปรุง และนําเข=าข=อมูล ที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปUายและถ<ายภาพดิจิตอล ลงในแผ<นทะเบียนทรัพยสิน และโปรแกรมสําเร็จรูปด=านงานทะเบียน
(3) งานสํารวจและออกภาคสนาม ตรวจสอบข=อมูลที่ดิน โรงเรือน หอพัก บ=านเช<า
และปUายและการจัดเก็บภาพดิจิตอล
(4) งานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติการปรับข=อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ตามงวดและระยะเวลาที่กําหนด
(5) งานจัดเก็บรักษาและบํารุงรักษาแผนที่ ทะเบียนทรัพยสิน และเอกสารข=อมูลต<างๆ
(6) งานแต<งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและควบคุมการทําลายทะเบียนทรัพยสิน
ทะเบียนคุมผู=ชําระภาษีที่จําหน<ายแล=ว
(7) ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับแผนงานที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
งานผลประโยชน
(8) งานประสานกับช<างโยธาในการปฏิบัติงานแผนภาษี หรือเจ=าหน=าที่จัดเก็บรายได=
เพื่อออกสํารวจเกี่ยวกับการเพิ่ม/ลดของข=อมูลโรงเรือน ที่ดิน และปUาย ให=ถูกต=องเปFนปRจจุบัน
(9) งานประชาสัมพันธ และบริการข=อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยของ
เทศบาล ในการเปFนแม<ข<ายในการให=ความรู= ความเข=าใจในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยขององคกร
ปกครองส<วนท=องถิ่น
(10) งานร<วมมือและประสานงานกับจังหวัดบุรีรัมย เพื่อออกตรวจสอบหอพัก บ=าน
เช<าตามโครงการส<งเสริมสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาในการพักอาศัย ให=ถูกต=องตามกฎข=อบังคับและเกิดความ
เปFนระเบียบเรียบร=อยในสังคม
(11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย
2.4.3 งานทะเบียนพาณิชย มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งาน...
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(2) งานจัดเก็บค<าธรรมเนียม ใบอนุญาต และค<าปรับเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย
(3) ออกคําสั่งเรียกผู=ประกอบพาณิชยกิจมาสอบสวนข=อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน
(4) เข=าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู=ประกอบพาณิชยกิจเพื่อให=การ
ปฏิบัติงานเปFนไปตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยในระหว<างเวลาทํางาน
(5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย
ขอ 3 กองชาง มีหน=าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข=อมูลทางด=าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก<อสร=าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก<อสร=างและซ<อมบํารุง การควบคุมการ
ก<อสร=างและซ<อมบํารุง งานแผนงานด=านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม
เก็บรักษา การเบิกจ<ายวัสดุ อุปกรณ อะไหล< น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย
โดยจัดแบ<งส<วนราชการภายในและอํานาจหน=าที่ความรับผิดชอบของส<วนราชการภายใน ดังนี้
3.1 ฝ%ายบริหารงานทั่วไป มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายบริหารงานทั่วไป ประกอบด=วย งานธุรการ และงานอื่นที่เกี่ยวข=อง
หรือที่ได=รับมอบหมาย
3.1.1 งานธุรการ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให=บริการเคลื่อนที่ วัสดุอุปกรณติดต<อ
และอํานวยความสะดวกในด=านต<าง ๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงาน
เทศบาล
(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญทางราชการ
(5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู=ทํา
คุณประโยชน
(7) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(8) งานรับเรื่องราวร=องทุกขและร=องเรียน
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ=าง และการให=บําเหน็จความชอบ
เปFนกรณีพิเศษ
(10) งานการลาพักผ<อนประจําป1 และการลาอื่น ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
3.2 ฝ%ายแบบแผนและกอสราง มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
อันเปFนภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายแบบแผนและก<อสร=าง ประกอบด=วยงานวิศวกรรม งานสถาปRตยกรรม งานผังเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
3.2.1 งานวิศวกรรม มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) ออกแบบคํานวณด=านวิศวกรรม
(2) งาน...
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(3)
(4)
(5)
(6)

งานวางโครงการและการก<อสร=างทางด=านวิศวกรรม
งานให=คําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางด=านวิศวกรรม
งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร=างอาคารทางด=านวิศวกรรม
งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด=านวิศวกรรม
งานสํารวจข=อมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด=าน

วิศวกรรม
(7) งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางด=านวิศวกรรม
(8) งานประมาณราคาค<าก<อสร=างทางด=านวิศวกรรม
(9) งานควบคุมการก<อสร=างในสาขาวิศวกรรม
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
3.2.2 งานสถาป;ตยกรรม มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบ เขียนแบบทางด=านสถาปRตยกรรมและมัณฑนศิลป[
(2) งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการก<อสร=างทางสถาปRตยกรรม มัณฑนศิลป[
(3) งานให=คําปรึกษาแนะนําด=านสถาปRตยกรรม มัณฑนศิลป[
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร=างด=านสถาปRตยกรรมตาม
กฎหมาย
(5) งานควบคุมการก<อสร=างทางสถาปRตยกรรม
(6) การออกรายการทางสถาปRตยกรรม
(7) งานสํารวจข=อมูลเพื่อออกแบบสถาปRตยกรรม
(8) งานวิเคราะห วิจัย ทางด=านสถาปRตยกรรม มัณฑนศิลป[
(9) งานประมาณราคาค<าก<อสร=างทางด=านสถาปRตยกรรม มัณฑนศิลป[
(10) งานให=บริการด=านสถาปRตยกรรม มัณฑนศิลป[ และงานด=านศิลปกรรมต<าง ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข=อง หรือตามที่ได=รับมอบหมาย
3.2.3 งานผังเมือง มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทําผังเมืองรวม
(2) งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ
(3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
(4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน
(5) งานสํารวจรวบรวมข=อมูลทางด=านผังเมือง
(6) งานอนุรักษสิ่งแวดล=อมทางบก ทางน้ํา
(7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
(8) งานให=คําปรึกษาด=านผังเมือง
(9) งานให=คําปรึกษาด=านสิ่งแวดล=อม
(10) งานควบคุมให=ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
(11) งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง
(12) งานวิเคราะหวิจัยด=านสิ่งแวดล=อม
(13) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
3.3 ฝJาย...
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ส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายการโยธา ประกอบด=วย งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟUา
สาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
3.3.1 งานสาธารณูปโภค มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด=านการก<อสร=างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท=า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก<อสร=าง
(3) งานซ<อมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท=า
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5) งานปรับปรุงแก=ไขและปUองกันสิ่งแวดล=อมเปFนพิษ
(6) งานให=คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก<อสร=าง
(7) งานควบคุมวัสดุ งานด=านโยธา
(8) งานประมาณราคา งานซ<อมบํารุงรักษา
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
3.3.2 งานสวนสาธารณะ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดสถานที่พักผ<อนหย<อนใจ เช<น สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหย<อม ฯลฯ
(2) งานควบคุมดูแลบํารุงรักษาสถานที่พักผ<อนหย<อนใจ
(3) งานดูแลบํารุงรักษาต=นไม= พันธุไม=ต<าง ๆ
(4) งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไม=ต<าง ๆ
(5) งานประดับ ตกแต<งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช=พันธุไม=ต<าง ๆ
(6) งานให=คําปรึกษาแนะนําเผยแพร<ทางด=านภูมิสถาปRตย
(7) งานประมาณราคาด=านภูมิสถาปRตย
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
3.3.3 งานสถานที่และไฟฟ5าสาธารณะ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟUา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ
(2) งานประมาณการ
(3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ
(4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับการจัดสถานที่
(5) งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟUา
(6) งานควบคุมการก<อสร=างในการติดตั้งอุปกรณไฟฟUา
(7) งานซ<อมบํารุงไฟฟUาในเขตเทศบาล
(8) งานให=คําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในด=านการไฟฟUา
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
ขอ 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหน=าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน
ส<งเสริมสุขภาพและอนามัย การปUองกันโรคติดต< อ งานสุ ขาภิบ าลสิ่งแวดล= อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกั บการ
ให=บริการด=านสาธารณสุข งานสัตวแพทย ในกรณีที่ยังไม<ได= จัดตั้งกองแพทย จะมีงานด=านการรักษาพยาบาล
ในเบื้องต=นเกี่ยวกับศูนยบริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุขและงานอื่นที่เกี่ยวข=องและที่ได=รับมอบหมาย
โดยจัดแบ<งส<วนราชการภายในและกําหนดอํานาจหน=าที่ของส<วนราชการภายใน ดังนี้
4.1 ฝJาย...
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ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายบริหารงานทั่วไป ประกอบด=วย งานธุรการ งานการเงินและบัญชี
และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
4.1.1 งานธุรการ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให=บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดต<อและ
อํานวยความสะดวกในด=านต<าง ๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน<วยงานต<าง ๆ ที่ขอความร<วมมือ
(6) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู=ทํา
คุณประโยชน
(8) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(9) งานรับเรื่องราวร=องทุกขและร=องเรียน
(10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ=าง และการให=บําเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษ
(11) งานการลาพักผ<อนประจําป1และการลาอื่น ๆ
(12) งานสวัสดิการต<าง ๆ
(13) งานด=านประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแก<ประชาชน
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
4.1.2 งานการเงินและบัญชี มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรับจ<ายเงินทั้งในและนอกงบประมาณ เช<น เงินทุนหมุนเวียน เงินบริจาค
เงินกองทุน บัตรสุขภาพ
(2) ตรวจสอบและเก็บรักษาเงินทุกประเภทให=ถูกต=องตามระเบียบ
(3) จัดทําบัญชีเกี่ยวกับเงินทุกประเภท
(4) จัดทํางบประมาณประจําป1 และควบคุมยอดเงินงบประมาณ
(5) เก็บรักษา และควบคุมเอกสารทางการเงิน
(6) จัดทํารายงาน และวิเคราะหการเงินของกอง
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
4.2 ฝ%ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานอันเปFนภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล=อม
ประกอบด=วยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล=อม งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย และงานอื่นที่
เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
4.2.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมด=านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล=อม
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(3) งานควบคุมการประกอบการค=าที่เปFนอันตรายต<อสุขภาพ
(4) งาน...
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(6)
(7)
(8)
(9)

งานปUองกันควบคุมแก=ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
งานสุขาภิบาลโรงงาน
งานชีวอนามัย
งานฌาปนกิจ
งานจัดเก็บค<าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ. 2535
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
4.2.2 งานรักษาความสะอาด มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานกวาดล=างทําความสะอาด
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(3) งานขนถ<ายขยะมูลฝอย
(4) งานควบคุมการจํากัดสิ่งปฏิกูล
(5) งานจัดเก็บค<าธรรมเนียมและออกใบอนุญาตปUายโฆษณาตามพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาด พ.ศ. 2535
(6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
4.2.3 งานสัตวแพทย มีหน=าที่เกี่ยวข=อง
(1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว
(2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปJาที่นํามาเลี้ยงหรือ
สัตวที่อยู<อาศัยตามธรรมชาติ
(3) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ<มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต<อการ
ติดต<อโรค
(4) งานควบคุมการฆ<าสัตวและโรงฆ<าสัตว
(5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ=า
(6) งานปUองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
4.3 ฝ%ายบริการสาธารณสุขและสงเสริมอนามัย มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานอันเปFนภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายบริการสาธารณสุขและส<งเสริมอนามัย ประกอบด=วยงานศูนยบริการสาธารณสุข งานส<งเสริมสุขภาพ งานปUองกันและควบคุมโรคติดต<อ และงานอื่นที่เกี่ยวข=อง
หรือที่ได=รับมอบหมาย
4.3.1 งานศูนยบริการสาธารณสุข มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานให=บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(2) งานวางแผนและจัดการให=การรักษาพยาบาลแก<ผู=ปJวยให=สอดคล=องกับคําสั่งการ
รักษาของแพทย
(3) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานหรือประเมินผลตามแผน
(4) งานสนับสนุนแพทยเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให=การบริการรักษาพยาบาล
(5) จัดทําบัญชียาและเวชภัณฑจําเปFน
(6) จัดหา เก็บรักษา เบิกจ<าย ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ
(7) จ<ายยาและเวชภัณฑให=ผู=รับบริการหน<วยงานต<างๆ ของโรงพยาบาลและ
หน<วยงานอื่นๆ
(8) ผลิตยา...
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(9) ตรวจสอบคุณภาพยาและเวชภัณฑที่ผลิตหรือใช=
(10) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนยาประจําชุมชน
(11) งานคลินิกทันตกรรม
- ให=บริการคลินิกทันตกรรมในสํานักงาน
(12) งานทันตกรรมเคลื่อนที่
- ให=บริการทันตกรรมในหน<วยสาธารณสุขเคลื่อนที่
- ให=บริการทันตกรรมที่ในโอกาสที่เหมาะสม
(13) งานส<งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมปUองกัน
- โครงการดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่รับผิดชอบ
(14) งานเผยแพร<และอบรมทันตสาธารณสุข
- การอบรมเจ=าหน=าที่สาธารณสุข นักเรียน ครู อสม. เปFนต=น
- การเผยแพร<ทันตสุขศึกษาในโรงเรียน ชุมชน
- การเผยแพร<ทางสื่อมวลชน
- การรณรงคทางทันตสาธารณสุขเปFนครั้งคราว
(15) งานวิชาการ
- งานค=นคว=า วิจัย ทางด=านทันตสาธารณสุข
- การสนับสนุนทางด=านวิชาการ และบริการ เช<น จัดหา แจกจ<ายคู<มือ
- การสนับสนุนการพัฒนาด=านวิชาการ และบริหารทันตสาธารณสุข
(16) งานเผยแพร<กิจกรรมทางวิชาการด=านสาธารณสุข
(17) งานฝQกอบรมและศึกษาดูงาน
(18) งานพัฒนาบุคลากรด=านสาธารณสุข
(19) งานประเมินผล
(20) งานหลักประกันสุขภาพ
(21) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
4.3.2 งานสงเสริมสุขภาพ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานวางแผนด=านสาธารณสุข
(2) งานจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให=สอดคล=องกับปRญหาสาธารณสุข
ของท=องถิ่น โดยประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จังหวัด
(3) งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน<วยงานต<างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือ
รายงานของกระทรวงสาธารณสุข
(4) งานรวบรวมแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจําเดือนของเทศบาล
(5) งานข=อมูล ข<าวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานให=หน<วยงานต<าง ๆ
ที่เกี่ยวข=อง
(6) งานประเมินผลทางด=านการสาธารณสุข
(7) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด=านสาธารณสุข
(8) งานด=านสุขศึกษา
(9) งานอนามัยโรงเรียน
(10) งานอนามัยแม<และเด็ก
(11) งาน...
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(12) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(13) งานโภชนาการ
(14) งานสุขภาพจิต
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
4.3.3 งานป5องกันและควบคุมโรคติดตอ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) ปUองกันและสร=างเสริมภูมิคุ=มกันโรค
(2) งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค
(3) งานควบคุมปUองกันโรคติดต<อ
(4) งานปUองกันการติดยาและสารเสพติด
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
ขอ 5 กองวิชาการและแผนงาน มีหน=าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน
ซึ่งมีลักษณะประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และ โครงการต<าง ๆ ซึ่งอาจเปFนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือ
ความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปFนนโยบาย แผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง
ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล=วแต<กรณี และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย โดยจัดแบ<งส<วน
ราชการและกําหนดอํานาจหน=าที่ส<วนราชการภายในดังนี้
5.1 ฝ%ายบริหารทั่วไป มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายบริหารงานทั่วไป ประกอบด=วย งานธุรการ งานประชาสัมพันธ
งานสารสนเทศและข=อมูลข<าวสาร และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
5.1.1 งานธุรการ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานธุรการและงานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให=บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ
(3) งานติดต<อประสาน งานอํานวยความสะดวกในด=านต<าง ๆ และงานพิธีการต<าง ๆ
(4) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู=บริหารและพนักงาน
เทศบาล
(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน<วยงานต<าง ๆ ที่ขอความร<วมมือ
(6) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(7) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู=ทํา
คุณประโยชน
(9) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(10) งานรับเรื่องราวร=องทุกขและร=องเรียน
(11) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ=าง และการให=บําเหน็จความชอบ
เปFนกรณีพิเศษ
(12) งานการลาพักผ<อนประจําป1และการลาอื่น ๆ
(13) งานสวัสดิการของกองหรือฝJาย
(14) งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และงานพัสดุและทรัพยสินของหน<วยงาน
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
5.1.2 งาน...

-165.1.2 งานประชาสัมพันธ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานเผยแพร<ข<าวสารของเทศบาลทางสื่อต<าง ๆ
(2) งานเผยแพร<ประชาสัมพันธสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาลจังหวัด และ
รัฐบาล
(3) งานเผยแพร<ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท=องถิ่น
(4) งานศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนด=านประชาสัมพันธ โดยรวบรวมข=อคิดเห็น
ของประชาชน หรือปRญหาข=อขัดข=องต<าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน=าที่เพื่อเสนอแนะฝJายบริหารพิจารณาวาง
หลักเกณฑปรับปรุงและแก=ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให= เหมาะสมและสัมพันธกับนโยบายของประเทศ
(5) งานส<งเสริมความรู= ความเข=าในกิจการของราชการแก<ประชาชนทั่วไป
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข=อง หรือตามที่ได=รับมอบหมาย
5.1.3 งานสารสนเทศและขอมูลขาวสาร มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดให=มีศูนยข=อมูลข<าวสารและให=บริการข=อมูลข<าวสารของราชการ
(2) งานส<งเสริม บริการ และเผยแพร<วิชาการ
(3) งานสารนิเทศและการสื่อสาร
(4) งานรวบรวมสถิติ ข=อมูลด=านต<าง ๆ เพื่อประโยชนต<อการปฏิบัติงานของเทศบาล
(5) งานจัดวางระบบ ควบคุม บํารุงรักษา ให=คําปรึกษา แนะนํา ระบบเครือข<าย
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสื่อมัลติมีเดีย
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
5.2 ฝ%ายแผนงานและงบประมาณ มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานอันเปFนภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด=วย งาน
วิเคราะหนโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
5.2.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรวบรวมวิเคราะหและให=บริการข=อมูล สถิติที่จําเปFนต=องนํามาใช=ในการ
วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช=ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน<วยงาน
หรือองคกรที่เกี่ยวข=อง
(3) งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(4) งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได= - รายจ<าย ของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเค=าโครงของแผนพัฒนาระยะ
ปานกลางและแผนประจําป1
(6) งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน<วยงานหรือองคกรที่
เกี่ยวข=อง
(7) งานประสานงานกับหน<วยงานในเทศบาลและหน<วยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน<วยงานใกล=เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลตามแผน
(8) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําป1ให=หน<วยงานต<าง ๆ ทราบ
และดําเนินการ
(9) งานรวบรวมข=อมูล สถิติและวิเคราะหงบประมาณ
(10) งาน ...

-17(10) งานเสนอแนะให=คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
(11) งานจัดทํางบประมาณรายจ<ายประจําป1ของเทศบาลและงบประมาณรายจ<าย
เพิ่มเติม
(12) งานควบคุมการบริหารงบประมาณ การโอนเงิน การแก=ไขเปลี่ยนแปล
งบประมาณ
(13) งานศึกษาหาหลักฐานรายได=ใหม< ๆ ของเทศบาล
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
5.2.2 งานวิจัยและประเมินผล มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานศึกษา วิเคราะห และวิจัยปRญหา ทั้งในด=านการปกครอง การบริหาร และการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก=ไข ปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล<าวให=มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
(2) งานให=บริการและประสานข=อมูลเกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข=องกับกิจการของ
เทศบาล
(3) งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน<วยงานภายในเทศบาล
(4) งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
(5) งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของ
ทางราชการ
(6) งานติดตามผล รวบรวม สรุปผลการดําเนินงานเพื่อการประเมินผลหรือรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติการด=านต<าง ๆ
(7) งานสํารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต<องานบริการของเทศบาล รวมทั้ง
รวบรวม สรุปผล เสนอแนะแนวทางปรับปรุงงานของเทศบาล
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
5.3 ฝ%ายนิติการ มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายนิติการ ประกอบด=วย งานนิติการ และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือ
ที่ได=รับมอบหมาย
5.3.1 งานนิติการ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยให=คําปรึกษาและตีความปRญหาข=อ
กฎหมาย
(2) งานร<างและพิจารณาตรวจร<างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข=อบังคับและคําสั่งที่
เกี่ยวข=อง
(3) งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ<ง อาญา
(4) งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ
(5) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
(6) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงาน การร=องทุกขและ
อุทธรณ
(7) งานรับเรื่องร=องเรียน หรือร=องทุกขอันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล
(8) งานจัดทําและตรวจพิจารณานิติกรรม สัญญา
(9) งานรวบรวมข=อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับ
นิติกรรม สัญญา
(10) งาน...

-18(10) งานตรวจอนุญาต ตามนิติกรรม สัญญาหรือการอนุญาตประกอบการต<าง ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
ขอ 6 กองการศึกษา มีหน=าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช<น การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให=มีงานธุรการ งานการเจ=าหน=าที่
งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา งานฝQกและส<งเสริมอาชีพ งานห=องสมุด พิพิธภัณฑและเครือข<ายทางการศึกษา งาน
กิจการศาสนา ส<งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย โดยจัดแบ<งส<วนราชการและกําหนด
อํานาจหน=าที่ส<วนราชการภายในดังนี้
6.1 ฝ%ายบริหารงานทั่วไป มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายบริหารงานทั่วไป ประกอบด=วย งานธุรการ และงานอื่นที่เกี่ยวข=อง
หรือที่ได=รับมอบหมาย
6.1.1 งานธุรการ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให=บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ
ติดต<อและอํานวยความสะดวกในด=านต<าง ๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(5) งานสาธารณกุศลท=องถิ่นและของหน<วยงานต<าง ๆ ที่ขอความร<วมมือ
(6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(7) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลา และผู=ทํา
คุณประโยชน
(9) งานรับเรื่องราวร=องทุกขและร=องเรียน
(10) งานการลาพักผ<อนประจําป1และการลาอื่น ๆ
(11) งานสวัสดิการต<าง ๆ
(12) งานด=านประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแก<ประชาชน
(13) งานรวบรวมข=อมูลและจัดทําแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและรายงาน
(14) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลที่
สังกัดกองการศึกษาในเรื่องการกําหนดตําแหน<ง การบรรจุ แต<งตั้ง โอน ย=าย เลื่อนระดับ การสอบแข<งขัน
สอบคัดเลือกและการคัดเลือก รวมทั้งการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ
(15) งานดําเนินการทางวินัย
(16) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
6.2 ฝ%ายบริหารการศึกษา มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายบริหารการศึกษา ประกอบด=วย งานงบประมาณ งานการเจ=าหน=าที่
และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
6.2.1 งาน...

-196.2.1 งานงบประมาณ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ<ายเงินและสิ่งตอบแทน
ตัวเงินการตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู<จ<ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทํา
รายงานการบัญชี
(2) งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกอง เช<น การ
รวบรวมข=อมูลต<าง ๆ ในการจัดทํางบประมาณ การทําหนังสือชี้แจงโต=ตอบด=าน งบประมาณ การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ<าย
(3) งานบริหารและควบคุมงบประมาณของกอง
(4) งานเกี่ยวกับการทําบัญชีถือจ<ายเงินเดือนครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่สํานัก
งบประมาณกําหนด เช<น จัดทําแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอถือจ<ายประจําป1การศึกษา
จัดทําบัญชีขอถือจ<ายเงินเดือนเพิ่มระหว<างป1 หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจํานวนอัตราเงินเดือนการเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ การจัดทําสถิติประกอบบัญชีถือจ<ายประจําป1ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน ห=องเรียน
และครู
(5) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ=าง เบิกจ<าย ซ<อมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ
ตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
6.2.2 งานการเจาหนาที่ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลที่
สังกัดกองหรือฝJายการศึกษา ในเรื่องการกําหนดตําแหน<ง การบรรจุ แต<งตั้ง โอน ย=าย เลื่อนระดับ การสอบ
แข<งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก รวมทั้งการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ
(2) งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
(3) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป1
(4) งานการพัฒนาบุคลากร เช<น การลาศึกษาต<อ การฝQกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษานอกสถานที่
(5) งานดําเนินการทางวินัย ร=องเรียน และร=องทุกข
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
6.3 ฝ%ายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFนภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายส<งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ประกอบด=วย งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนกีฬาและนันทนาการ งานส<งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
6.3.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนกีฬาและนันทนาการ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการสํารวจ รวบรวมข=อมูลต<าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
(2) งานเกี่ยวกับการศึกษาผู=ใหญ< และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจาก
การ ศึกษาภาคบังคับ
(3) งานการรณรงคเพื่อการรู=หนังสือ เผยแพร<ข<าวสาร เอกสารต<าง ๆ แก<เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
(4) งานส<งเสริมและเผยแพร<ความรู=ด=านวิชาชีพต<าง ๆ แก<เยาวชนและประชาชนทั่วไป
(5) งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก=ไข
ปRญหา...
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(6) งานส<งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู=ใหญ<
(7) งานควบคุม ตรวจสอบติดตามผล การวัดผล และประเมินผลการศึกษาผู=ใหญ<
(8) งานพัฒนาเยาวชนให=เปFนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห<งชาติ
(9) งานศูนยเยาวชน
(10) งานห=องสมุด
(11) งานส<งเสริมการกีฬา
(12) งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
(13) งานชุมชนต<าง ๆ เช<น การอยู<ค<ายพักแรม
(14) งานพัฒนาเด็กก<อนวัยเรียน
(15) งานบริการด=านวิชาการและอื่น ๆ
(16) งานติดต<อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน<วยงานอื่นที่เกี่ยวข=อง
(17) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
6.3.2 งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนา มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานส<งเสริมการอนุรักษประเพณีต<าง ๆ ของท=องถิ่น เช<น งานประเพณีสงกรานต
ประเพณีแห<เทียนเข=าพรรษา เปFนต=น
(2) งานส<งเสริมเอกลักษณของท=องถิ่นและส<งเสริมสร=างความสํานึกในการเปFนพลเมือง
ดีของท=องถิ่นและสังคม
(3) งานส<งเสริมความเปFนประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิของผู=อื่นและสังคมของ
ท=องถิ่น
(4) งานสนับสนุนสาธารณกุศล วัดหรือสถานที่สําคัญในศาสนาต<าง ๆ ในท=องถิ่น
(5) งานอนุรักษ สถานสําคัญของศาสนา ทางประวัติศาสตร
(6) งานส<งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล=อมที่มีผลกระทบต<อท=องถิ่น
ประเทศชาติ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
6.4 หนวยงานศึกษานิเทศก มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสํารวจความต=องการและปRญหาทางการศึกษา
(2) งานจัดเก็บและวิเคราะหข=อมูลสถิติทางการศึกษา
(3) งานวิจัยทางการศึกษา
(4) งานพัฒนาหลักสูตร
(5) งานให=บริการทางการศึกษาทั่วไปด=วยการนิเทศให=คําปรึกษาแนะนําปRญหาทาง
วิชาการ
(6) งานเขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
(7) งานค=นคว=าทดลอง และเผยแพร<เทคนิควิทยาการแผนใหม<ทางการศึกษา
(8) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให=บริการทางด=านวิชาการ
(9) งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
(10) งานส<งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
(11) งานประสานงานการดําเนินงานด=านวิชาการกับหน<วยงานอื่นที่เกี่ยวข=อง
(12)...
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(13) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป1
(14) งานวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัย สั่งการ ประสานงาน และ
การตรวจสอบควบคุมการดําเนินงาน
(15) งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด=านการบริหาร
และส<งเสริมทางด=านการบริหารทั่วไปและด=านวิชาการ
(16) งานส<งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(17) งานจัดเก็บวิเคราะหข=อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา
(18) งานส<งเสริมและเผยแพร<การศึกษาและวิชาการ
(19) งานเผยแพร<และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
(20) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
6.5 โรงเรียนเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล
(2) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต<าง ๆ ของโรงเรียน
(3) งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
(4) งานดูแล จัดเตรียม และให=บริการวัสดุอุปกรณ คู<มือครู สื่อการเรียนการสอนแก<
โรงเรียน
(5) งานจัดตั้งและส<งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต<าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้ง
กรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส<งเสริมการจัดกิจกรรมต<าง ๆ ของโรงเรียน
(6) งานการติดต<อประสานงานกับสถานศึกษาและหน<วยงานเกี่ยวข=อง
(7) งานเผยแพร<ข<าวสารเอกสารต<าง ๆ กฎระเบียบและนโยบายของทางราชการอัน
เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน
(8) งานส<งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
(3) งานด=านสร=างความสัมพันธระหว<างโรงเรียนกับชุมชน
(4) งานปลูกฝRงวินัย และถ<ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
(5) งานปลูกฝRงประชาธิปไตยให=เด็กและชุมชน
(6) งานตรวจตราสอดส<องดูแลความประพฤติของนักเรียน
(7) งานสํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับเพื่อให=เข=าเรียนตาม
พระราชบัญญัติ ประถมศึกษา
(8) งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู<ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
(9) งานวิเคราะหวิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม<เหมาะสม
(10) งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู=ปกครอง และหน<วยงานอื่นที่เกี่ยวข=อง
(11) งานแก=ไขปรับปรุงเสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของ
นักเรียนเปFนรายบุคคล
(12) งานจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติข=อมูลต<าง ๆ
(13) งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
(14) งานตรวจสอบสถานที่ที่กําหนดไว=ในกฎหมาย
(15) งานแนะนําตักเตือนห=ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม<เหมาะสมแล=วรายงานเสนอ
ผู=บังคับ...
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(16) งานบริหารงานต<าง ๆ ของโรงเรียน เช<น งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจกรรมนักเรียน งานธุรการ การเงิน พัสดุ งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธชุมชน
(17) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
ขอ 7 กองชางสุขาภิบาล มีหน=าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล=อม ด=านวัสดุที่ใช=
แล=ว (ขยะ)
การจัดการคุณภาพน้ํา การควบคุมออกแบบและก<อสร=างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต<อ
สิ่งแวดล=อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย และมลพิษในด=านอื่น ๆ ละงานอื่นที่เกี่ยวข=อง
หรือที่ได=รับมอบหมาย โดยจัดแบ<งส<วนราชการและกําหนดอํานาจหน=าที่ส<วนราชการภายในดังนี้
7.1 ฝ%ายบริหารงานทั่วไป มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายบริหารงานทั่วไป ประกอบด=วย งานธุรการ งานการเงินและบัญชี
และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
7.1.1 งานธุรการ มีหน=าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให=บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ
ติดต<ออํานวยความสะดวกด=านต<าง ๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลฯ คณะเทศมนตรีและพนักงาน
เทศบาลฯ
(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(5) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู=ทํา
คุณประโยชน
(7) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(8) งานรับเรื่องราวร=องทุกขและร=องเรียน
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ=าง และการให=บําเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษ
(10) งานการลาพักผ<อนประจําป1 และการลาอื่น ๆ
(11) งานจัดซื้อ จัดจ=าง ตลอดจนการเบิกจ<ายเงินงบประมาณ
(12) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
7.1.2 งานการเงินและบัญชี มีหน=าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) การจัดเก็บรายได=
(2) งานการเงินและบัญชี
(3) งานพัสดุ
(4) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
7.2 ฝ%ายจัดการคุณภาพน้ํา มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายจัดการคุณภาพน้ํา ประกอบด=วย งานแบบแผนและก<อสร=าง งาน
ควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย งานบํารุงรักษาและซ<อมแซม และงานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา
และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
7.2.1 งานแผน...
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(1) งานออกแบบระบบระบายน้าํ เสียสําหรับอาคาร สถานประกอบการและโรงแรม
ฯลฯ
(2) งานออกแบบวางระบบและก<อสร=างระบบระบายน้ําทั่วไป เช<น ท<อ ทาง และรางระบายน้ําฝนหรือน้ําทิ้ง
(3) งานวิจัยและประเมินผลการจัดทํา และวิเคราะหข=อมูลเกี่ยวกับการกําจัดน้ําเสีย
ให=บริการข=อมูลสถิติที่จําเปFนต=องใช=ในการวางแผนการศึกษา วิเคราะหการเจริญเติบโตของประชากร จํานวนผู=
ขออนุญาตต<อท<อเชื่อม การจัดเก็บรายได= รวมทั้งการติดตามผลและการประเมินผลการดําเนินงาน
(4) งานอื่นที่เกี่ยวข=อง หรือตามที่ได=รับมอบหมาย
7.2.2 งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของโรงบําบัดน้ําเสียให=มีประสิทธิภาพ
สามารถบําบัดน้ําเสียให=มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้ง ก<อนปล<อยออกไป
(2) งานควบคุมการใช=สารเคมีต<าง ๆ ในระบบบําบัดน้ําเสีย
(3) งานดูแลรักษาความสะอาดบ<อบําบัดน้ําเสีย
(4) งานตักขยะในบ<อสูบน้ําเสีย บ<อพัก และบ<อดักไขมัน
(5) งานติดตั้งบ<อดักไขมันให=แก<ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล
(6) งานตรวจสอบดูเครื่องจักรกลต<างๆ ในระบบบําบัดน้ําเสีย
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข=อง หรือตามที่ได=รับมอบหมาย
7.2.3 งานวิเคราะหและควบคุมคุณภาพน้ํา มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ําจากโรงบําบัดน้ําเสีย แหล<งน้ําตาม
ธรรมชาติและแหล<งน้ําต<าง ๆ
(2) งานรับน้ําเสียจากอาคาร สถานประกอบการต<าง ๆ ในเขตควบคุมการบําบัดน้ําเสีย
เข=าระบบบําบัดน้ําเสีย
(3) งานตรวจสอบสอบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร สถานประกอบการไม<ให=ปล<อย
น้ําเสีย ทําลายสภาพแวดล=อมของธรรมชาติ เช<น ทะเล คูคลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล<อยน้ําทิ้งลงท<อ
สาธารณะ โดยมิได=รับอนุญาต
(4) งานรับเรื่องราวคําร=องขออนุญาตต<อท<อน้ําเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง การตรวจสอบ
เอกสาร รวมทั้งการสํารวจทําผังแนวท<อและประมาณการจํานวนผู=ขออนุญาต
(5) งานประเมินอัตราค<าธรรมเนียมและค<าใบอนุญาตต<อท<อน้ําเชื่อมน้ําเสีย – น้ําทิ้ง
รวมทั้งการให=คําปรึกษาแนะนําแก<ผู=ขออนุญาตต<อท<อเชื่อม
(6) การให=คําปรึกษาแนะนําแก<ผู=ขออนุญาตต<อท<อเชื่อม
(7) ควบคุมการเติมคลอรีนหลังจากบําบัดน้ําเสียจากโรงบําบัดน้ําเสียในน้ําเสียจาก
แหล<ง ต<างๆ
(8) การตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย น้ําทิ้งจากสถานประกอบการของเอกชนใน
รายที่น<าสงสัยหรือประชาชนร=องขอ
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
7.2.4 งานบํารุงรักษาและซอมแซม มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานบํารุงรักษา และซ<อมแซมเครื่องยนต เครื่องจักรกล อุปกรณไฟฟUาต<าง ๆ ที่
เกี่ยวกับ ...
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(2) งานบํารุงรักษาและซ<อมแซมอาคารสถานที่โรงบําบัดน้ําเสีย ท<อน้ําเสีย ท<อระบายน้ําฝน ท<อระบายน้ําโสโครก และท<อน้ําทิ้ง
(3) งานดูแลรักษาความสะอาดบ<อบําบัดน้ําเสีย
(4) งานทําความสะอาด ล=างลอกท<อ รางระบายน้ําเสีย น้ําฝน หรือน้ําทิ้ง
(5) งานดักขยะในบ<อสูบน้ําเสีย บ<อพัก และบ<อดักไขมัน
(6) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ=างในงาน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
7.3 ฝ%ายจัดการสภาพแวดลอมดานวัสดุใชแลว มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานอันเปFนภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ
ในฝJายจัดการสภาพแวดล=อมด=านวัสดุใช=แล=ว
ประกอบด=วย งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานเครื่องจักรกลและซ<อมบํารุง และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่
ได=รับมอบหมาย
7.3.1 งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน=าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให=เปFนไปตามหลักวิชาการ
(2) งานควบคุม ดูแลศูนยกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) งานควบคุม ดูแลเครื่องมือเครื่องใช=สําหรับการปฏิบัติงาน
(4) งานควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ=างในงาน
(5) งานการควบคุมโรงงาน และห=องทดลอง
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
7.3.2 งานเครื่องจักรกลและซอมบํารุง มีหน=าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
(1) งานปฏิบัติงานในขั้นตอนการเดินเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน
รวมทั้งอุปกรณไฟฟUา
(2) งานซ<อมแซม บํารุงรักษาระบบไฟฟUา และเครื่องมืออุปกรณต<าง ๆ
(3) งานอาคารสถานที่
(4) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
ขอ 8 กองสวัสดิการสังคม มีหน=าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การส<งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน<น และชุมชนแออัด การจัดให=มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การส<งเสริมงานประเพณี ท=องถิ่น และงานสาธารณะ การให=คําปรึกษาแนะนํา
หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
โดยจัดแบ<งส<วน
ราชการและกําหนดอํานาจหน=าที่ส<วนราชการ
8.1 ฝ%ายพัฒนาชุมชน มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเปFน
ภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายพัฒนาชุมชน ประกอบด=วย งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ และงานอื่น
ที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
8.1.1 งานพัฒนาชุมชน มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
(2) งานฝQกอบรมและเผยแพร<ความรู=เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
(3) งานจัดระเบียบชุมชน
(4) งาน...
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แก<ชุมชน
(5) งานจัดทําโครงการช<วยเหลือในด=านต<างๆ ให=แก<ชุมชน
(6) งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางด=านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การ
อนามัย และสุขาภิบาล
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
8.1.2 งานธุรการ มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให=บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ
ติดต<อและอํานวยความสะดวกในด=านต<าง ๆ
(3) งานประสานเกี่ยวกับงานประชุม
(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
(6) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(7) งานรับเรื่องราวร=องทุกขและร=องเรียน
(8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให=บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก<พนักงานและ
ลูกจ=าง
(9) งานการลาพักผ<อนประจําป1และการงานอื่นๆ
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
8.2 ฝ%ายสงเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน=าที่ควบคุม กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
อันเปFนภารกิจหน=าที่ของส<วนราชการต<าง ๆ ในฝJายส<งเสริมและสวัสดิการสังคม ประกอบด=วย งานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย
8.2.1 งานสังคมสงเคราะห มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสงเคราะหประชาชนผู=ทุกขยาก ขาดแคลน ไร=ที่พึ่ง
(2) งานสงเคราะหผู=ประสบภัยพิบัติต<างๆ
(3) งานสงเคราะหคนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
(4) งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพร<ความรู=เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว
(5) งานส<งเสริมและสนับสนุนงานสงเคราะหภาคเอกชน
(6) งานสํารวจวิจัยภาพปRญหาสังคมต<างๆ
(7) งานส<งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท
(8) งานประสานงานและร<วมมือเกี่ยวกับหน<วยงานที่เกี่ยวข=องเพื่อการสังคมสงเคราะห
(9) การให=คําปรึกษา แนะนําในด=านการสังคมสงเคราะหแก<ผู=มาขอรับ
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
8.2.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปRญหาความเดือดร=อนต<างๆ
(2) งานสงเคราะหเด็กกําพร=า อนาถา ไร=ที่พึ่ง เร<ร<อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
(3) งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางร<างกาย สมองและปRญญา
(4) งานให=ความช<วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด=านอุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน...
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(5) งานส<งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได=แก< การสอดส<อง ดูแล และช<วยเหลือ
เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม<สมแก<วัย
(6) งานประสานและร<วมมือกับหน<วยงานที่เกี่ยวข=องเพื่อส<งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน
(7) งานให=คําปรึกษา แนะนําแก<เด็กและเยาวชนซึ่งมีปRญหาในด=านต<างๆ
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
ขอ 9 หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหน=าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี
เอกสารการเบิกจ<าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบ
พัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาล และงานอื่นที่
เกี่ยวข=องหรือที่ได=รับมอบหมาย มีหน=าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข=อง
(2) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ<ายเงิน
(3) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
(4) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
(5) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได=
(6) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
(7) งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล
(8) งานตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล
(9) งานกํากับดูแล แนะนํา วางระบบ และติดตามรายงานผล และประเมินระบบ
ควบคุมภายใน
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข=องหรือตามที่ได=รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย

ลงชื่อ…............................................ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ…............................................รองปลัดเทศบาล
ลงชื่อ…............................................หัวหนาสํานักปลัด
ลงชื่อ…............................................หัวหนางานการเจาหนาที่
ลงชื่อ…............................................ราง/พิมพ!/ทาน

