มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเป%น
หนาที่ของกอง หรือส'วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร'งรัดการปฏิบัติราชการของส'วน
ราชการในเทศบาลใหเป%นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ'งส'วนราชการ
ภายในออกเป%น ๙ งาน คือ
1. งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ; การติดต'อและ
อํานวยความสะดวกในดานต'าง ๆ
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน'วยงานต'าง ๆ ที่ขอความร'วมมือ
(๔) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๕) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ; เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทํา
คุณประโยชน;
(๖) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๗) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
(๘) งานรับเรื่องราวรองทุกข; และรองเรียน
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานบริ
งานบริหารงานทัว่ ไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานธุรการของเทศบาล
(๒) งานสารบรรณของเทศบาล
(๓) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ; การติดต'อและ
อํานวยความสะดวกในดานต'างๆ
(๔) งานราชพิธีต'าง ๆ
(๕) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๖) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน'วยงานต'างๆ ที่ขอความร'วมมือ
(๗) งานตรวจสอบแสดงรายการที่เกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๘) งานรับเรื่องรองทุกข;หรือเรื่องรองเรียน
(๙) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ; เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูที่ ทํา
คุณประโยชน;
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3. งานประชาสัมพันธ; มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานเผยแพร'ข'าวสารของเทศบาล
(๒) งานเผยแพร'สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล อําเภอ จังหวัดและ รัฐบาล
(๓) งานเผยแพร'ศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
(๔) งานศึกษา วิเคราะห;วิจัย วางแผนดานประชาสัมพันธ; โดยรวบรวมขอคิดเห็นของ
ประชาชน หรื อปJ ญ หาขอขั ด แยงต' า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานในหนาที่ เพื่ อ เสนอแนะฝL า ยบริ ห าร
พิจารณาวางหลักเกณฑ; ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธ;
กับนโยบายของประเทศ

(๕) งานรวบรวมขอมูลสถิติต'างๆ เพื่อประโยชน;ในการประชาสัมพันธ;
(๖) งานสารนิเทศ
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4. งานส'งเสริมการเกษตร มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานคนควา ทดลอง และวิเคราะห;วิจัยทางการเกษตร
(๒) งานเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ; การขยายพันธุ; การคัดพันธุ;ตานทางโรคและ
ศัตรูพืช การวิเคราะห;ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ;พืช
(๓) งานศึกษา วิเคราะห;วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ;พืช วัตถุมีพิษ และปุOยเคมี การให
คําปรึกษาแนะนําและสาธิตงานวิชาการเกษตร เป%นตน
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5. งานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๔) งานจัดทําแผนปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝRกอบรมและดําเนินการตามแผน
(๖) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร' แผงลอย และกิจการรานคาที่น'า
รังเกียจ และอาจเป%นอันตรายต'อสุขภาพ
(๗) งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเป%นไปตามขอบัญญัติ ขอบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๘) งานมวลชนต'างๆ
(๙) งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอย
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
6. งานการเจาหนาที
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) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปU
(๖) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
การใหบําเหน็จความดีความชอบเป%นกรณีพิเศษ
(๗) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
(๘) งานพัฒนาบุคลากร เช'น การฝRกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานเป%นตน
(๙) งานการลาพักผ'อนประจําปUและการลาอื่นๆ
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
7. งานแผนและงบประมาณ
งานแผนและงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานรวบรวมวิเคราะห;และใหบริการขอมูลสถิติที่จําเป%นตองนํามาใชในการ
วางแผนและการประเมินตามแผนทุกระดับ

(๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและ
หน'วยงานหรือองค;กรที่เกี่ยวของ
(๓) งานวิเคราะห;และพยากรณ;การเจริญเติบโตของประชากรในเมือง และความพรอม
เพรียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(๔) งานวิเคราะห;และคาดคะเนรายได - รายจ'าย ของเทศบาลในอนาคต
(๕) งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนา
ระยะปานกลาง และแผนประจําปU
(๖) งานวิเคราะห;ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน'วยงานหรือองค;กรที่
เกี่ยวของ
(๗) งานประสานงานกับหน'วยงานในเทศบาลและหน'วยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน'วยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติ
ตามแผนและการประเมิ น ผลการวางแผนตามแผนการจั ด เตรี ย มเอกสารแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจําหน'วยงานต'าง ๆ ทราบ และดําเนินการการรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห;
งบประมาณ
(๘) งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
(๙) งานจัดทํางบประมาณรายจ'ายประจําปUของเทศบาล งบประมาณรายจ'ายเพิ่มเติม
และงานการโอนเพิ่มเติมและแกไขคําชี้แจงงบประมาณ
(๑๐) งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม'ๆ ของเทศบาล
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
8. งานนิตกิ าร มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปJญหาขอกฎหมาย ร'างพิจารณา
ตรวจร'างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ
(๒) งานจัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อการดําเนินการตาม
กฎหมาย
(๓) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการ
รองทุกข;หรืออุทธรณ;
(๔) งานสอบสวน และเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดขอบัญญัติ
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๙. งานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบ
(๑) งานกวาดลางทําความสะอาด
(๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(๓) งานขนถ'ายขยะมูลฝอย
(๔) งานขนถ'ายสิ่งปฏิกูล
(๕) งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
(๖) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
(๗) งานควบคุมการประกอบการคาที่น'ารังเกียจหรืออาจเป%นอันตรายต'อสุขภาพ
(๘) งานปQองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
(๙) งานสุขาภิบาลโรงงาน
(๑๐) งานชีวอนามัย
(๑๑) งานฌาปนกิจ
(๑๒) งานเผยแพร'กิจกรรมทางวิชาการดานสาธารณสุข

(๑๓) งานฝRกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
(๑๔) งานพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
(๑๕) งานประเมินผล
(๑๖) งานดานสุขศึกษา
(๑๗) งานอนามัยโรงเรียน
(๑๘) งานอนามัยแม'และเด็ก
(๑๙) งานวางแผนครอบครัว
(๒๐) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(๒๑) งานโภชนาการ
(๒๒) งานสุขภาพจิต
(๒๓) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒๔) งานปQองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
(๒๕) งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค
(๒๖) งานควบคุมปQองกันโรคติดต'อ
(๒๗) งานปQองกันการติดยาและสารเสพติด
(๒๘) งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
(๒๙) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว;
(๓๐) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว;เลี้ยงหรือสัตว;ปLาที่นํามาเลี้ยงหรือ
สัตว;ที่อยู'อาศัยตามธรรมชาติ
(๓๑) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ'มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต'อการติด
โรคสัตว;
(๓๒) งานควบคุมการฆ'าสัตว;และโรงฆ'าสัตว;
(๓๓) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา
(๓๔) งานปQองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว;
(๓๕) งานรายงานขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานสัตวแพทย;
(๓๖) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

