ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง กําหนดโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลอรพิมพ
******************************
ตามที่เทศบาลตําบลอรพิมพ ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๓) เสร็ จ เรี ย บรอยแลว ตามมติ เ ห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด นครราชสี ม า
(ก.ท.จ.นม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลตําบลอรพิมพ มีโครงสรางการบริหารและระบบงานที่เหมาะสม มีการ
กําหนดตําแหน8ง การจัดอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล เกิดประโยชนต8อประชาชน เกิดผล
สําฤทธิ์ต8อภารกิจตามอํานาจหนาที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุมค8า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเป@นอย8างดียิ่ง เทศบาลฯ จึงอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห8งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส8วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตาม
ความในขอ ๒๕๒ ขอ ๒๕๓ ขอ ๒๕๔ ขอ ๒๕๕ ขอ ๒๕๗ และขอ ๒๕๘ แห8งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และความในขอ ๑๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครราชสีมา
เรื ่อ ง มาตรฐานทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ พนัก งานจาง (ฉบับ ที ่ ๓) ลงวัน ที ่ ๑๓ สิง หาคม ๒๕๕๗ ประกอบกั บ มติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๐ เทศบาลตําบลอรพิมพจึงประกาศโครงสรางส8วนราชการและภารกิจหนาที่ ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเป@น
หนาที่ของกอง หรือส8วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร8งรัดการปฏิบัติราชการของส8วน
ราชการในเทศบาลใหเป@นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ8งส8วนราชการ
ภายในออกเป@น ๙ งาน คือ
๑.๑ งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดต8อและ
อํานวยความสะดวกในดานต8าง ๆ
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน8วยงานต8าง ๆ ที่ขอความร8วมมือ
(๔) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๕) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทํา
คุณประโยชน
(๖) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(๘) งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
/๑.๒ งานบริหารงานทั่วไป....

๑.๒ งานบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานธุรการของเทศบาล
(๒) งานสารบรรณของเทศบาล
(๓) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดต8อและ
อํานวยความสะดวกในดานต8างๆ
(๔) งานราชพิธีต8าง ๆ
(๕) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๖) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน8วยงานต8างๆ ที่ขอความร8วมมือ
(๗) งานตรวจสอบแสดงรายการที่เกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๘) งานรับเรื่องรองทุกขหรือเรื่องรองเรียน
(๙) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูที่ ทํา
คุณประโยชน
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๓ งานประชาสัมพันธ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานเผยแพร8ข8าวสารของเทศบาล
(๒) งานเผยแพร8สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล อําเภอ จังหวัดและ รัฐบาล
(๓) งานเผยแพร8ศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
(๔) งานศึกษา วิเคราะหวิจัย วางแผนดานประชาสัมพันธ โดยรวบรวมขอคิดเห็นของ
ประชาชน หรื อปN ญ หาขอขั ด แยงต8 า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานในหนาที่ เพื่ อ เสนอแนะฝP า ยบริ ห าร
พิจารณาวางหลักเกณฑ ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธ
กับนโยบายของประเทศ
(๕) งานรวบรวมขอมูลสถิติต8างๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ
(๖) งานสารนิเทศ
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔ งานสงเสริมการเกษตร มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานคนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร
(๒) งานเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุตานทางโรคและ
ศัตรูพืช การวิเคราะหดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุพืช
(๓) งานศึกษา วิเคราะหวิจัยเพื่อควบคุมพันธุพืช วัตถุมีพิษ และปุQยเคมี การให
คําปรึกษาแนะนําและสาธิตงานวิชาการเกษตร เป@นตน
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๕ งานป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๔) งานจัดทําแผนปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝSกอบรมและดําเนินการตามแผน
(๖) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร8 แผงลอย และกิจการรานคาที่น8า
รังเกียจ และอาจเป@นอันตรายต8อสุขภาพ
/(๗) งานควบคุมตรวจสอบฯ......

(๗) งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเป@นไปตามขอบัญญัติ ขอบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๘) งานมวลชนต8างๆ
(๙) งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอย
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๖ งานการเจาหนาที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
(๒) งานจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล แผนอั ต รากํ า ลั ง และแผน
พนักงานจาง
(๓) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
(๔) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(๕) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(๖) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
การใหบําเหน็จความดีความชอบเป@นกรณีพิเศษ
(๗) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
(๘) งานพัฒนาบุคลากร เช8น การฝSกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานเป@นตน
(๙) งานการลาพักผ8อนประจําปและการลาอื่นๆ
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๗ งานแผนและงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติที่จําเป@นตองนํามาใชในการ
วางแผนและการประเมินตามแผนทุกระดับ
(๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและ
หน8วยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
(๓) งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเมือง และความพรอม
เพรียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(๔) งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได - รายจ8าย ของเทศบาลในอนาคต
(๕) งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนา
ระยะปานกลาง และแผนประจําป
(๖) งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน8วยงานหรือองคกรที่
เกี่ยวของ
(๗) งานประสานงานกับหน8วยงานในเทศบาลและหน8วยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน8วยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติ
ตามแผนและการประเมิ น ผลการวางแผนตามแผนการจั ด เตรี ย มเอกสารแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจําหน8วยงานต8าง ๆ ทราบ และดําเนินการการรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห
งบประมาณ
(๘) งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
(๙) งานจัดทํางบประมาณรายจ8ายประจําปของเทศบาล งบประมาณรายจ8ายเพิ่มเติม
และงานการโอนเพิ่มเติมและแกไขคําชี้แจงงบประมาณ
/(๑๐) งานศึกษาหาหลักฐานฯ......

(๑๐) งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม8ๆ ของเทศบาล
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๑.๘ งานนิติการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปNญหาขอกฎหมาย ร8างพิจารณา
ตรวจร8างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ
(๒) งานจัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อการดําเนินการตาม
กฎหมาย
(๓) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการ
รองทุกขหรืออุทธรณ
(๔) งานสอบสวน และเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดขอบัญญัติ
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๙ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานกวาดลางทําความสะอาด
(๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(๓) งานขนถ8ายขยะมูลฝอย
(๔) งานขนถ8ายสิ่งปฏิกูล
(๕) งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
(๖) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(๗) งานควบคุมการประกอบการคาที่น8ารังเกียจหรืออาจเป@นอันตรายต8อสุขภาพ
(๘) งานปRองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
(๙) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(๑๐) งานชีวอนามัย
(๑๑) งานฌาปนกิจ
(๑๒) งานเผยแพร8กิจกรรมทางวิชาการดานสาธารณสุข
(๑๓) งานฝSกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
(๑๔) งานพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
(๑๕) งานประเมินผล
(๑๖) งานดานสุขศึกษา
(๑๗) งานอนามัยโรงเรียน
(๑๘) งานอนามัยแม8และเด็ก
(๑๙) งานวางแผนครอบครัว
(๒๐) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(๒๑) งานโภชนาการ
(๒๒) งานสุขภาพจิต
(๒๓) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒๔) งานปRองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
(๒๕) งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค
(๒๖) งานควบคุมปRองกันโรคติดต8อ
(๒๗) งานปRองกันการติดยาและสารเสพติด
/(๒๘) งานควบคุมดานสุขาภิบาลฯ.......

(๒๘) งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
(๒๙) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว
(๓๐) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปPาที่นํามาเลี้ยงหรือ
สัตวที่อยู8อาศัยตามธรรมชาติ
(๓๑) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ8มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต8อการติด
โรคสัตว
(๓๒) งานควบคุมการฆ8าสัตวและโรงฆ8าสัตว
(๓๓) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา
(๓๔) งานปRองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว
(๓๕) งานรายงานขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานสัตวแพทย
(๓๖) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. กองคลัง
ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ8าย การรับ การนําส8งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค8าจาง ค8าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ
เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต8างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจ8ายต8างๆ การควบคุมการเบิกจ8าย งานทํางบทดรองประจําเดือนประจําป งาน
เกี่ ยวกั บการพั สดุ ของเทศบาลและงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวของและที่ไดรั บ มอบหมายแบ8งส8ว นราชการภายในแบ8 ง
ออกเป@น ๔ งาน คือ
๒.๑ งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดต8อ
และอํานวยความสะดวกในดานต8าง ๆ
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน8วยงานต8าง ๆ ที่ขอความร8วมมือ
(๔) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(๕) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
(๖) งานใหคําปรึกษาแนะนําดานระเบียบการคลัง
(๗) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ระดับกอง
(๘) การลาพักผ8อนประจําปและการลาอื่น ๆ
(๙) งานสวัสดิการของกอง
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๒.๒ งานการเงินและบัญชี มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานตรวจสอบการเบิกจ8ายเงินทุกประเภท
(๒) งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ8าย
(๓) งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ8ายเงิน
(๔) งานการจ8ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู8จ8าย
(๕) งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของทุกประเภท
(๖) งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่น ๆ
/(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของฯ......

(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี
(๒) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยู8ในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจาก
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท. ๕)
(๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแบบคํารองของผูเสียภาษี
ค8าธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ
(๔) งานพิจารณาประเมินและกําหนดค8าภาษี ค8าธรรมเนียมในเบื้องตน เพื่อนําเสนอ
พนักงานและเจาหนาที่
(๕) งานแจงผลการประเมินค8าภาษีแก8ผูเสียภาษี
(๖) งานจัดเก็บและชําระรายไดจากภาษีอากร ค8าธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ
(๗) งานลงรายการเกี่ ย วกั บ โรงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี บํ า รุ ง ทองที่ แ ละภาษี ปR า ย ใน
ทะเบียนผลประโยชนและทะเบียนคุมผูชําระภาษีของผูเสียภาษีแต8ละรายเป@นประจํา
(๘) งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี
(๙) งานเก็บรักษาและการนําส8งเงินประจําวัน
(๑๐) งานเก็บรักษาและเบิกจ8ายแบบพิมพต8างๆ
(๑๑) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค8าธรรมเนียมและรายไดอื่นๆ
(๑๒) งานศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเก็บภาษีอากร
ค8าธรรมเนียมและการจัดหารายไดอื่นๆ ของเทศบาล
(๑๓) งานวางแผนการเก็บรายได และการแกไขปNญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได
(๑๔) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดของเทศบาล
(๑๕) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน การกําหนดค8ารายป ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ และรายไดอื่นงานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร
(๑๖) งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยู8ในเกณฑเสียภาษีทราบล8วงหนา
(๑๗) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไม8ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินหรือ
คํารองภายในกําหนด และรายชื่อผูไม8ชําระภาษี ค8าธรรมเนียมและรายไดอื่นภายในกําหนดของ
แต8ละป
(๑๘) งานจั ด ทํ า หนั ง สื อ แจงเตื อ นแก8 ผู เสี ย ภาษี กรณี ไ ม8 ยื่ น แบบแสดงรายการ
ทรัพยสินภายในกําหนด
(๑๙) งานประสานกับฝPายนิติการดําเนินคดีแก8ผูไม8ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถิ่นที่
กําหนด
(๒๐) งานประสานงานกับหน8วยงานที่เกี่ยวของเพื่อเร8งรัดรายได
(๒๑) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานทางพัสดุทั่วไปของเทศบาล
(๒) งานจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ8าย การเก็บรักษา การซ8อมแซม และบํารุงรักษา
(๓) งานจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหน8ายพัสดุที่ชํารุด
/(๔) งานการทําสัญญาฯ.......

(๔) งานการทําสัญญา การต8ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญา
จางและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๕) งานจัดทําแผนพัสดุ
(๖) งานการซื้อและการจาง
(๗) งานการซ8อมและบํารุงรักษา
(๘) งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ
(๙) งานการตรวจสอบการรับจ8ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(๑๐) งานการจําหน8ายพัสดุ
(๑๑) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสารขอมูลต8างๆ
(๑๒) งานการจัดทํารายงานประจําเดือน
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. กองชาง
ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก8อสราง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก8อสรางและซ8อมบํารุง การควบคุมการก8อสรางและ
ซ8 อ มบํ า รุ ง งานแผนงานดานวิ ศ วกรรมเครื่ อ งจั ก รกล การรวบรวมประวั ติ ติ ด ตาม ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา
การเบิกจ8ายวัสดุ อุปกรณ อะไหล8 น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมายแบ8งส8วน
ราชการภายในออกเป@น ๔ งาน คือ
๓.๑ งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดต8อและ
อํานวยความสะดวกในดานต8าง ๆ
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน8วยงานต8าง ๆ ที่ขอความร8วมมือ
(๔) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(๕) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
(๖) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ระดับกอง
(๗) การลาพักผ8อนประจําปและการลาอื่น ๆ
(๘) งานสวัสดิการของกอง
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๓.๒ งานสาธารณูปโภค มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานดานการก8อสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
(๒) งานวางโครงการและการควบคุมการก8อสราง
(๓) งานซ8อมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเทา
(๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(๕) งานปรับปรุงแกไขและปRองกันสิ่งแวดลอมเป@นพิษ
(๖) งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก8อสราง
(๗) งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา
/(๘) งานดานประมาณราคาฯ........

(๘) งานดานประมาณราคา งานซ8อมบํารุงรักษา
(๙) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานที่พักผ8อนหย8อนใจ
(๑๐) งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธุไมต8าง ๆ
(๑๑) งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมต8าง ๆ
(๑๒) งานประดับ ตกแต8งสถานที่อาคารที่เกี่ยวกับการใชพันธุไมต8าง ๆ
(๑๓) งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพร8ทางดานภูมิสถาปNตย
(๑๔) งานประมาณราคาดานภูมิสถาปNตย
(๑๕) งานประดับ ตกแต8ง และจัดสถานที่ในงานประเพณีและกิจกรรมต8าง ๆ
(๑๖) งานดานสํารวจและจัดทําขอมูลไฟฟRาสาธารณะ
(๑๗) งานดานติดตั้งและขยายเขตไฟฟRาสาธารณะ
(๑๘) งานดานบํารุงดูแลรักษา ซ8อมแซมไฟฟRาสาธารณะ
(๑๙) งานดานประสานหน8วยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการดานไฟฟRาสาธารณะ
(๒๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม
(๒) งานวางโครงการและการก8อสรางดานวิศวกรรม
(๓) งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรม
(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม
(๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม
(๖) งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบคํานวณรายละเอียด
ทางดานวิศวกรรม
(๗) งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม
(๘) งานประมาณราคาค8าก8อสรางทางดานวิศวกรรม
(๙) งานควบคุมการก8อสรางในสาขาวิศวกรรม
(๑๐) งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปNตยกรรมและมัณฑนศิลปZ
(๑๑) งานวางโครงการจัดทําผัง และควบคุมการก8อสรางทางสถาปNตยกรรมมัณฑนศิลปZ
(๑๒) งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปNตยกรรม มัณฑนศิลปZ
(๑๓) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปNตยกรรม
ตามกฎหมาย
(๑๔) งานควบคุมการก8อสรางทางสถาปNตยกรรม
(๑๕) งานออกรายการทางสถาปNตยกรรม
(๑๖) งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปNตยกรรม
(๑๗) งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปNตยกรรม มัณฑนศิลปZ
(๑๘) งานประมาณราคาก8อสรางทางดานสถาปNตยกรรม มัณฑนศิลปZ
(๑๙) งานใหบริการทางดานสถาปNตยกรรม มัณฑนศิลปZ และงานดานศิลปกรรมต8าง ๆ
(๒๐) งานจัดทําผังเมืองรวม
(๒๑) งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ
(๒๒) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
(๒๓) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน
/(๒๔) งานสํารวจรวบรวมฯ......

(๒๔) งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง
(๒๕) งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา
(๒๖) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
(๒๗) งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
(๒๘) งานควบคุม
(๒๙) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๔ งานผังเมือง มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง
(๒) งานเกี่ยวกับการผังเมืองรวม
(๓) งานวางแผนและวางโครงการผังเมือง วิเคราะห วิจัย คนควา ออกแบบแปลน
แผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแกไข
(๔) งานกําหนดมาตรการเพื่อใหสอดคลองกับการจัดทําและดําเนินการวางผังเมือง
(๕) งานวางผังใชประโยชนที่ดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเสนทางคมนาคมและ
ขนส8ง วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. กองการศึกษา
ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช8น การจัดการศึกษาปฐมวัย
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ
งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝSกและ
ส8 ง เสริ ม อาชี พ งานหองสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑและเครื อ ข8 า ยทางการศึ ก ษา งานกิ จ การศาสนา ส8 ง เสริ ม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย แบ8งส8วนราชการภายในออกเป@น ๔ งาน คือ
๔.๑ งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดต8อและ
อํานวยความสะดวกในดานต8าง ๆ
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน8วยงานต8าง ๆ ที่ขอความร8วมมือ
(๔) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(๕) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
(๖) งานส8งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(๗) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ระดับกอง
(๘) การลาพักผ8อนประจําปและการลาอื่น ๆ
(๙) งานสวัสดิการของกอง
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๔.๒ งานสงเสริมการศึกษาและพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
/(๒) งานพัฒนาเด็กฯ.......

(๒) งานพัฒนาเด็กก8อนวัยเรียน
(๓) งานบริหารวิชาการ
(๔) งานนิเทศการศึกษา
(๕) งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
(๖) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือข8ายทางการศึกษา
(๗) งานบริการและบํารุงสถานศึกษา
(๘) งานจัดการศึกษา
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานกีฬาและนันทนาการ
(๒) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๓) งานลูกเสือและยุวกาชาด
(๔) งานพลศึกษา
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๔.๔ งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานส8งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(๒) งานกิจการศาสนา
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. กองสวัสดิการสังคม
ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช8น การจัดการศึกษาปฐมวัย
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ
งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝSกและ
ส8 ง เสริ ม อาชี พ งานหองสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑและเครื อ ข8 า ยทางการศึ ก ษา งานกิ จ การศาสนา ส8 ง เสริ ม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย แบ8งส8วนราชการภายในออกเป@น ๔ งาน คือ
๕.๑ งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดต8อและ
อํานวยความสะดวกในดานต8าง ๆ
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน8วยงานต8าง ๆ ที่ขอความร8วมมือ
(๔) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(๕) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
(๖) งานส8งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(๗) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ระดับกอง
(๘) การลาพักผ8อนประจําปและการลาอื่น ๆ
(๙) งานสวัสดิการของกอง
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
/๕.๒ งานสังคมสงเคราะห ฯ.......

๕.๒ งานสังคมสงเคราะห มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(๒) งานพัฒนาเด็กก8อนวัยเรียน
(๓) งานบริหารวิชาการ
(๔) งานนิเทศการศึกษา
(๕) งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
(๖) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือข8ายทางการศึกษา
(๗) งานบริการและบํารุงสถานศึกษา
(๘) งานจัดการศึกษา/(๙) งานอื่นที่เกี่ยวของฯ...
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๕.๓ งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานกีฬาและนันทนาการ
(๒) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๓) งานลูกเสือและยุวกาชาด
(๔) งานพลศึกษา
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๖. หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน8วยงานต8างๆ ภายใน
เทศบาล ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน
การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ8าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช
และเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัด และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย แบ8งส8วนราชการภายในออกเป@น ๒ งาน คือ
๖.๑ งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดต8อและ
อํานวยความสะดวกในดานต8าง ๆ
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน8วยงานต8าง ๆ ที่ขอความร8วมมือ
(๔) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(๕) งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
(๖) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ระดับกอง
(๗) การลาพักผ8อนประจําปและการลาอื่น ๆ
(๘) งานสวัสดิการของกอง
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
๖.๒ งานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวของ
(๒) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ8ายเงิน
(๓) งานตรวจสอบเอกสารการับเงินทุกประเภท
(๔) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
/(๕) งานตรวจสอบการฯ.........

(๕) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได
(๖) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
(๗) งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล
(๘) งานตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต8วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป@นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ

