
 
  

 
 

 

 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ที่   195 /๒๕64 

เรื่อง  ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล  
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย 

---------------------------------- 
 

   ตำมที่เทศบำลต ำบลเมืองงำย  ได้มีค ำสั่งที่ 278/2563 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2563   
เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำรของเทศบำล ให้พนักงำนเทศบำล 
พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงแต่ละต ำแหน่งรับผิดชอบ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ประกอบกับมติคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติให้ควำมเห็นชอบ
กำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566 ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2564 และเทศบำลต ำบลเมืองงำย ได้ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่
วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป นั้น และเพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลเมืองงำย เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๒๓ วรรคท้ำย 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมำตรำ ๔๘ เตรส (๒) และ
มำตรำ ๔๘ เอกูนวีสติ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 
และข้อ 264 ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 
10 มิถุนำยน 2562 ดังนั้น เทศบำลต ำบลเมืองงำย จึงขอยกเลิกค ำสั่งที่ 278/2564 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 
2563 และก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลต ำบลเมืองงำย ดังนี้   
   1. ปลัดเทศบำล 
  กำรปฏิบัติรำชกำรในกำรบริหำรงำนของเทศบำลซึ่งเป็นรำชกำรประจ ำให้อยู่ในควำม
รับผิดชอบ ควบคุมก ำกับดูแล บังคับบัญชำและสั่งกำรของนำยสถิตย์  ผัดแก้ว ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล    
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) (เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-00-1101-๐๐๑) มีหน้ำที่ควบคุมดูแลบังคับ
บัญชำ สั่งกำร พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงทุกกองงำน ดังนี้ 
   1. ปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องท่ีนำยกเทศมนตรีสั่งกำรเกี่ยวกับนโยบำยของเทศบำล 
   2. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
ปลัดเทศบำล 
   3. ปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใต้บังคับบัญชำ 
   4. วินิจฉัยปัญหำและสั่งกำรในหน้ำที่ซึ่งเป็นรำชกำรประจ ำในส ำนักงำนเทศบำล 
   5. วินิจฉัยปัญหำและสั่งกำรในเรื่องท่ีหัวหน้ำส่วนรำชกำรเห็นเป็นปัญหำและเสนอมำ 
เพ่ือรับค ำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืนใด 
   6. ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีปลัดเทศบำลสั่งกำรโดยเฉพำะ 
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  7. วินิจฉัยปัญหำและสั่งกำรในเรื่องท่ีหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำง ๆ เห็นสมควรเสนอ 
เพ่ือทรำบ 

  8. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
   9. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยระเบียบที่บัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของ
ปลัดเทศบำล 
    10. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ โดยให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ
ในกำรปฏิบัติงำน 
    11. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ  ตำมที่ผู้บริหำรเทศบำลมอบหมำย 
 

   2. รองปลัดเทศบำล 
   กำรปฏิบัติรำชกำรในกำรบริหำรงำนของเทศบำล ซึ่งเป็นรำชกำรประจ ำให้อยู่ในควำม
รับผิดชอบควบคุม ก ำกับดูแล บังคับบัญชำ และสั่งกำรของนำยสุวิทย์ อุปปินใจ ต ำแหน่ง รองปลัดเทศบำล 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-00-1101-๐๐2) รองจำกปลัดเทศบำล มีหน้ำที่
ช่วยก ำกับ ดูแล บังคับบัญชำสั่งกำร พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
โดยให้ปฏิบัติรำชกำรแทนตำมที่ปลัดเทศบำลมอบหมำยตำมควำมใน ข้อ ๒๖๔ และข้อ 266 แห่งประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของเทศบำล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕  ดังนี้ 
   1. ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดเทศบำลโดยมีอ ำนำจในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติรำชกำร 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลเมืองงำย 
   2. เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดเทศบำลในกรณีที่ปลัดเทศบำลไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้  
  3. งำนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ปลัดเทศบำลมอบหมำยเป็นกำรเฉพำะเรื่อง 
   4. งำนใดที่รองปลัดเทศบำลได้ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดเทศบำล ถ้ำเป็นรำชกำรส ำคัญหรือ
เป็นงำนที่ปลัดเทศบำลควรทรำบ ให้เสนอปลัดเทศบำล เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 
   5. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยนำยทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
   6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บริหำรเทศบำลหรือปลัดเทศบำล มอบหมำย 
   3. ส ำนักปลัดเทศบำล 
  กำรปฏิบัติรำชกำรในส ำนักปลัดเทศบำล ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุม และก ำกับดูแล
ของผู้รับผิดชอบคือ นำยอนิรุตม์ กันทำ ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) (เลขที่
ต ำแหน่ง 13-2-01-2101-๐๐๑) โดยให้มีหน้ำที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชำสั่งกำร กำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงของส ำนักปลัดเทศบำล ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร
ของทำงรำชกำร รวมทั้งงำนที่เป็นนโยบำยของผู้บริหำรเทศบำล และนโยบำยของรัฐบำลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตเทศบำล และปฏิบัติหน้ำที่
เป็นผู้ช่วยนำยทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลเมืองงำย และมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนรำชกำร
ทั่วไปของเทศบำล งำนเลขำนุกำรของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และ
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี งำนกิจกำรสภำเทศบำล งำนบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง งำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี 
ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส งำนกิจกำรขนส่ง งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว งำนส่งเสริมกำรเกษตร งำนกำร
พำณิชย์ งำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนเทศกิจ งำนรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย งำนจรำจร งำนวิเทศสัมพันธ์ งำนสนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ งำนส่งเสริมและพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนนิติกำร งำนทะเบียนรำษฎร งำนบัตรประจ ำตัวประชำชน งำนกำรเลือกตั้ง งำนคุ้มครอง  
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ดูแลและรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ งำนสิ่งแวดล้อม และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง ส ำนัก 
หรือส่วนรำชกำรใดในเทศบำลเป็นกำรเฉพำะ รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร   
ในเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำล งำนบริกำรข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย โดยมีฝ่ำยและงำนต่ำง ๆ 
ภำยในส ำนักปลัดเทศบำล ประกอบด้วย  
  3.๑ ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
   กำรปฏิบัติรำชกำรในฝ่ำยอ ำนวยกำรให้อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุม และก ำกับดูแลของ           
นำยอนิรุตม์ กันทำ ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) (เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-01-
2101-๐๐๑) มีหน้ำที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของงำนธุรกำร งำนบริหำรงำน
ทั่วไป งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนแผนและงบประมำณ งำนพัฒนำชุมชน งำนนิติกำร งำนทะเบียนรำษฎร งำน
ส่งเสริมกำรเกษตร งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ดังนี้ 
   3.1.1 งำนธุรกำร ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
   (๑) งำนสำรบรรณของเทศบำล 
  (2) งำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
  (3) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำ กำรบันทึกเสียง ถอดเทปกำรประชุมสภำ 
จัดเตรียมสถำนที่ ตลอดจนกำรประสำนงำนในเรื่องของกำรจัดประชุมสภำเทศบำลฯ 
   (4) งำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศของเทศบำล  
  (5) งำนรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
  (6) งำนสำธำรณกุศลของเทศบำล และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ขอควำมร่วมมือ 
           (7) งำนกำรตรวจสอบ แสดงรำยกำรเกี่ยวกับเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร         
  (8) งำนบริกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ ติดต่อ ต้อนรับชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำ
ติดต่อกับเทศบำล กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  
  (9) งำนบริกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โดยกำรด ำเนินกำรออกเสียงตำมสำยเพ่ือเผยแพร่
ข่ำวสำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐบำลและเทศบำลเพ่ือท ำควำมเข้ำใจระหว่ำงเทศบำล
กับประชำชน 
  (10) จัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 
   (11) เอกสำรที่ได้สั่งกำรแล้วเกี่ยวกับกำรไปร่วมงำนต่ำง ๆ น ำไปถ่ำยเอกสำร และแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในทะเบียนเอกสำร เพ่ือสะดวกในกำรค้นหำ 
   (12) กำรประชุมคณะผู้บริหำร/พนักงำนประจ ำเดือน 
   (13) กำรฝึกอบรม กำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร/กิจกรรม โดยจัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ
เก้ำอ้ี เครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์, จัดท ำใบลงทะเบียนส ำหรับผู้เข้ำประชุม, จดบันทึกกำรประชุม, จัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม  
   (14) บันทึกภำพตำมโครงกำร/กิจกรรม และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ผ่ำนทำง
เวปไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์ของเทศบำล และประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย รวมถึงช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรทำงเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์        
พ.ศ. 2560 
   (15) กำรขอใช้ห้องประชุม/หอประชุม จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่ขอใช้สถำนที่, จัดเตรียมสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียงที่จ ำเป็นต้องใช้ 
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  (16) ให้ค ำแนะน ำหรือชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับงำนส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร อ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร และบริกำรประชำชนผู้มำติดต่อเพ่ือขอทรำบข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
  (17) เป็นผู้ช่วยเหลือในกำรลงระบบข้อมูลต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเวปไซต์ที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย รวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลเพ่ือรำยงำนผ่ำนระบบ, ข้อมูลของกำรประเมิน ITA, 
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำ, ระบบข้อมูลกลำง อปท. INFO และระบบกำรใช้พลังงำน
ในภำครัฐ และกำรจัดกำรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
  (18) งำนอ่ืนที่เกีย่วข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำยโชคชัย ศรีอุดม ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน (เลขท่ีต ำแหน่ง  
13-2-01-4101-๐๐๑ )    
   2. นำยธวัชชัย วันดี ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน (เลขที่ต ำแหน่ง   
13-2-01-4101-๐๐2)     
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ 1. นำงสุภำพร  ค ำผง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    2. นำยประวิทย์  หีบทอง   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
            3. นำยนิยม  แก้วมำ           พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

 

3.1.2 งำนบริหำรงำนทั่วไป ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
         (๑) งำนเลขำนุกำรและงำนประชุมสภำเทศบำล คณะผู้บริหำรและพนักงำนเทศบำล 
  (2) งำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
      (3) งำนเกี่ยวกับกำรติดต่อประสำนงำนนัดหมำยกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ  
  (4) งำนจัดงำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำง ๆ  
         (5) งำนดูแลรักษำ จัดเตรียมและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์กำรติดต่อ และ
อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ  
      (6) งำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมและดูแลงำนธุรกำร 
  (7) งำนเกี่ยวกำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
  (8) งำนออกส ำรวจ รวมรวบ รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน สัมมนำ จัดโครงกำร/
นิทรรศกำร หรือกิจกรรม  
   (9) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย   
ผู้รับผิดชอบ คือ ๑. นำงนุชนำถ ค ำออน ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร (เลขท่ีต ำแหน่ง  
13-2-01-3101-001) 
   ๒. นำยโชคชัย ศรีอุดม ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน (เลขท่ีต ำแหน่ง  
13-2-01-4101-๐๐๑ )    
  3. นำยธวัชชัย วันดี ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน (เลขที่ต ำแหน่ง   
13-2-01-4101-๐๐2)     
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ 1. นำงสุภำพร  ค ำผง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    2. นำยประวิทย์  หีบทอง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
            3. นำยนิยม  แก้วมำ           พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
 

 
 

/3.1.3 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่... 
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    3.1.3 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (๑) งำนบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง 
  (๒) งำนบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ำย และเลื่อนระดับ 
  (๓) งำนกำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และกำรคัดเลือก 
  (๔) งำนทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนและลูกจ้ำง 
  (๕) งำนปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนบุคคล 
            (๖) งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
  (๗) งำนขออนุมัติปรับปรุงต ำแหน่งและอัตรำก ำลัง 
  (๘) งำนพัฒนำบุคลำกร 
     (๙) งำนพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนพนักงำนและลูกจ้ำง กำรให้บ ำเหน็จ ควำมชอบเป็นกรณี
พิเศษ 
   (๑๐) งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมำลำและผู้ท ำ
คุณประโยชน์ 
            (๑๑) งำนสวัสดิกำรพนักงำน/ลูกจ้ำง 
  (๑๒) งำนกำรลำพักผ่อนประจ ำปีและกำรลำอ่ืน ๆ  
   (๑๓) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำงนุชนำถ  ค ำออน ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร (เลขท่ีต ำแหน่ง  
13-2-01-3101-001) 
  3.1.4 งำนยุทธศำสตร์และงบประมำณ ใหม้ีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (๑) งำนรวบรวมวิเครำะห์และให้บริกำรข้อมูลสถิติที่จ ำเป็นต้องน ำมำใช้ใน กำรวำงแผน
และกำรประเมินผลตำมแผนทุกระดับ 
   (๒) งำนจัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนของเทศบำล และหน่วยงำน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   (๓) งำนวิเครำะห์และพยำกรณ์กำรเจริญเติบโตของประชำกรในเขตเมืองและควำม
พอเพียงของบริหำรสำธำรณูปโภคเป็นหลัก 
         (๔) งำนวิเครำะห์และคำดคะเนรำยได้–รำยจ่ำยของเทศบำลในอนำคต 
   (๕) งำนจัดท ำและเรียบเรียงแผนพัฒนำ กำรก ำหนดเค้ำโครงของแผนพัฒนำระยะ 
ปำนกลำงและแผนประจ ำปี 
   (๖) งำนวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของโครงกำรเพ่ือสนองหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   (๗) งำนประสำนกับหน่วยงำนในเทศบำลและหน่วยงำนอ่ืนที่เสนอบริหำรสำธำรณูปกำร 
ในเขตเทศบำลและหน่วยงำนใกล้เคียงเกี่ยวกับกำรวำงแผนพัฒนำ กำรปฏิบัติตำมแผนและกำรประเมิน  
ผลงำนตำมแผน 
  (8) งำนบริกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์โดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ 
วำรสำร เอกสำรแผ่นพับ เพ่ือเผยแพร่งำนของเทศบำล 
  (9) งำนจัดเตรียมเอกสำรแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทรำบ
และด ำเนินกำร 
  (10) งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ 
  (11) งำนเสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ 
       (12) งำนจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเทศบำลและงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 
(ถ้ำมี) 

/(13) งำนศึกษำ... 
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   (13) งำนศึกษำหำหลักฐำนรำยได้ใหม่ ๆ ของเทศบำล 
  (14) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ  1. นำงนนทรัตน์  กำหลง ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
(เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-01-3103-๐๐๑)  
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ 1. นำงสุภำพร  ค ำผง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    2. นำยประวิทย์  หีบทอง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
            3. นำยนิยม  แก้วมำ           พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
 

             3.๑.5 งำนสวัสดิกำรสังคม ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
             (1) งำนพัฒนำชุมชน ส ำรวจและจัดตั้งคณะกรรมกำรชุมชน กำรฝึกอบรมและเผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับพัฒนำชุมชนแก่องค์กำรชุมชน กำรด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม กำรศึกษำ กำรอนำมัยและสุขำภิบำล กำรประสำนงำนและร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำ
บริกำรขั้นพ้ืนฐำนไปบริกำรแก่ชุมชน กำรจัดท ำโครงกำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ชุมชน 
   (2) งำนสังคมสงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิกำรเด็กและเยำวชน กำรจัดระเบียบชุมชน
หนำแน่นและชุมชนแออัด กำรจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยำวชน ส่งเสริมงำนประเพณีท้องถิ่นและ
งำนสำธำรณะ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเก่ียวกับงำนสวัสดิกำรสังคม 
  (3) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำยธวัชชัย วันดี ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน (เลขท่ีต ำแหน่ง   
13-2-01-4101-๐๐2)     
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ 1. นำงสุภำพร  ค ำผง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    2. นำยประวิทย์  หีบทอง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
            3. นำยนิยม  แก้วมำ           พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
 

  3.๑.6 งำนนิติกำร ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (๑) งำนเกี่ยวกับงำนกฎหมำย พิจำรณำวินิจฉัยปัญหำข้อกฎหมำย และข้อกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
   (๒) พิจำรณำเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่เกี่ยวข้องจัดท ำนิติกรรม 
   (๓) รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยสอบสวน  
ตรวจพิจำรณำ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับวินัยพนักงำนเทศบำล และกำรร้องทุกข์หรืออุทธรณ์   
   (๔) งำนรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
  (๕) สอบสวน เปรียบเทียบกำรกระท ำที่ละเมิดเทศบัญญัติ 
  (6) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ  1. นำงสำวเรียงอักษร  พิทำค ำ ต ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติกำร (เลขที่ต ำแหน่ง  
13-2-01-3105-001) 
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ 1. นำงสุภำพร  ค ำผง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    2. นำยประวิทย์  หีบทอง  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
            3. นำยนิยม  แก้วมำ           พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
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  3.๑.7 งำนทะเบียนรำษฎร ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (๑) งำนตำมพระรำชบัญญัติทะเบียนรำษฎร 
  (๒) งำนจัดเตรียมกำรเลือกตั้งและด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
  (๓) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ  1. นำงสำวเยำวลักษณ์ อภิสิทธิ์อมร ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตรปฏิบัติกำร 
(เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-01-3104-๐๐๑)   

 

  3.1.8 งำนส่งเสริมกำรเกษตร ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
   (1) งำนทำงวิชำกำรเกษตร กำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง และวิเครำะห์วิจัยทำงกำรเกษตร 
เช่น กำรเพำะปลูก กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรอนุรักษ์พันธุ์พืช กำรคัดพันธุ์ต้ำนทำนโรคและ
ศัตรูพืช กำรวิเครำะห์ดิน และกำรจัดและรักษำมำตรฐำนพันธุ์พืช กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์
พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและสำธิตงำนวิชำกำรเกษตร 
  (2) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำยธวัชชัย วันดี ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน (เลขที่ต ำแหน่ง   
13-2-01-4101-๐๐2)     
     3.๑.9 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
       (๑) งำนรักษำควำมปลอดภัยของสถำนที่รำชกำร 
         (๒) งำนป้องกันและระงับอัคคีภัยงำนวิเครำะห์และพิจำรณำท ำควำมเห็น สรุป รำยงำน 
เสนอแนะ รวมทั้งด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชำติ
และสำธำรณภัยต่ำง ๆ     
          (๓) งำนตรวจสอบ ควบคุมดูแลในกำรจัดเตรียมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบรรเทำ
และระงับสำธำรณภัยต่ำง ๆ    
    (๔) งำนจัดท ำแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
                 (๕) งำนฝึกซ้อมและด ำเนินกำรตำมแผน 
                 (๖) งำนเกี่ยวกับวิทยุสื่อสำร 
          (๗) งำนฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  (8) งำนตรวจสอบและจัดระเบียบในตลำดสด หำบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจกำรค้ำที่น่ำรังเกียจ         
และอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
   (9) งำนควบคุมตรวจสอบและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมำย
ที่เก่ียวข้อง 

  (10) งำนศึกษำและวิเครำะห์ข่ำวเพ่ือเสนอแนะวำงแผนหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับควำม
มั่นคงแห่งชำติ 
  (11) งำนประสำนงำนกับจังหวัดและอ ำเภอในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
มั่นคง 
   (12) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ  1. สิบเอกพูนศักดิ์  ไชยวงค์ ต ำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติกำร 
(เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-01-3810-001)  
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ 1. นำยธวัชชัย   สงครำม      พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ     
                               2. นำยอนุสรณ ์ เดชบุญ      พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ             
    3. นำยสุธิพงษ์  เขื่อนเพชร พนักงำนจ้ำงทั่วไป        
   4. นำยประทีป  อนันต๊ะ       พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
    5. นำยธีระพงษ์  สมจักร  พนักงำนจ้ำงทั่วไป   

/2. กองคลัง... 
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  2. กองคลัง 
   กำรปฏิบัติรำชกำรในกองคลัง ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุม และก ำกับดูแลของ                   
นำงสำวศิริพร ทวีชัย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง 
13-2-04-2102-๐๐๑) โดยให้มีหน้ำที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชำสั่งกำร กำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของกองคลัง ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำรของ
ทำงรำชกำร รวมทั้งงำนที่เป็นนโยบำยของผู้บริหำรเทศบำล และนโยบำยของรัฐบำลในส่วนที่เกี่ยวข้อง    
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตเทศบำล และมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน กำรจัดเก็บภำษี ค่ำธรรมเนียม และกำรพัฒนำรำยได้     
งำนสรุปผล สถิติกำรจัดเก็บภำษี ค่ำธรรมเนียม งำนน ำส่งเงิน กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรทำงกำรเงิน 
งำนกำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำทุกประเภท งำนกำรจัดท ำบัญชี งำนตรวจสอบบัญชีทุกประเภท         
งำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืน  ๆ งำนจัดท ำหรือช่วยจัดท ำ
งบประมำณและเงินนอกงบประมำณ งำนเกี่ยวกับสถำนะกำรเงินกำรคลัง งำนกำรจัดสรรเงินต่ำง ๆ       
งำนทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจ่ำยต่ำง ๆ งำนควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือน
และประจ ำปี งำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดหำ งำนทะเบียนคุม งำนกำรจ ำหน่ำย พัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินต่ำง ๆ งำนเกี่ยวกับเงินประกันสัญญำทุกประเภท งำนบริกำรข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำ
ทำงวิชำกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง กำรบัญชี กำรพัสดุและทรัพย์สิน งำนอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย โดยมีฝ่ำยและงำนต่ำง ๆ ภำยในกองคลัง ประกอบด้วย 
   2.1 ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 
   กำรปฏิบัติรำชกำรในฝ่ำยบริหำรงำนคลัง ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุม และก ำกับ
ดูแลของนำงแสงจันทร์ กำรหมั่น ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 
(เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-04-2102-002) มีหน้ำที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชำสั่งกำรพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ของฝ่ำยบริหำรงำนคลัง และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของงำน
ธุรกำร งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและทรัพย์สิน งำนพัฒนำรำยได้ ดังนี้ 
   ๒.๑.1 งำนธุรกำร ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
    (๑) งำนสำรบรรณของกองคลัง 

(๒) งำนตรวจสอบ แสดงรำยกำรเก่ียวกับเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร 
   (๓) งำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศของกองคลัง 

(๔) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบคือ 1. นำงแสงจันทร์ กำรหมั่น ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง 
ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-04-2102-002) 
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ คือ 1. นำงศิวำลักษณ์  ปินตำเปี้ย  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ลูกจ้ำงประจ ำ) 
   2.1.2 งำนกำรเงินและบัญช ีให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
  (๑) งำนตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท 
  (๒) งำนควบคุมและจัดท ำทะเบียนงบประมำณรำยจ่ำย 
   (๓) งำนจัดท ำเช็คและจัดเก็บเอกสำรกำรจ่ำยเงิน 
  (๔) งำนกำรจ่ำยเงินและตรวจสอบหลักฐำนใบส ำคัญคู่จ่ำย 
   (๕) งำนจัดท ำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
  (๖) งำนจัดท ำรำยงำนประจ ำวัน ประจ ำเดือน ประจ ำปี และรำยงำนอ่ืน ๆ 
  (๗) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำงสำวอุมำกร อำยุมั่น ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร (เลขที่ต ำแหน่ง 
13-2-04-3201-๐๐๑)            

/ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่... 
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ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ คือ     1. นำงศิวำลักษณ์  ปินตำเปี้ย  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ลูกจ้ำงประจ ำ) 
                   2. นำงสำวพิมพ์ประภำ  พวงมำลัย       พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    
  ๒.1.3 งำนพัสดุและทรัพย์สิน ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
  (๑) งำนกำรซื้อและกำรจ้ำง 
  (๒) งำนกำรซ่อมและบ ำรุงรักษำ   
  (๓) งำนกำรจัดท ำทะเบียนพัสดุ 
  (๔) งำนกำรตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุและเก็บรักษำพัสดุ 
  (๕) งำนกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
   (๖) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำงสำวมยุรี  เขียวใหม่ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร (เลขท่ีต ำแหน่ง  
13-2-04-3204-001) 
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ คือ 1. นำงสำวสุวรรณี  ว่องสำริกิจ      พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
 

  ๒.1.4 งำนพัฒนำรำยได้ ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
  (๑) งำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือรับปรับปรุงกำรจัดเก็บภำษีอำกร
ค่ำธรรมเนียม และกำรจัดหำรำยได้อ่ืน ๆ ของเทศบำล              

(๒) งำนวำงแผนกำรจัดเก็บรำยได้ และกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรจัดเก็บรำยได้ 
  (๓) งำนวำงแผนโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้ของเทศบำล 
  (๔) งำนพิจำรณำปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมินและก ำหนดค่ำรำยปีของภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง 
   (๕) งำนประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีอำกร 
  (6) งำนคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
   (7) งำนปรับข้อมูลแผนที่ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
   (8) งำนตรวจสอบข้อมูลภำคสนำม  
   (9) งำนตรวจสอบรหัสประจ ำแปลงที่ดิน   
   (10) กำรจัดท ำรำยงำนเสนองำนทะเบียนทรัพย์สิน  และงำนบริกำรข้อมูล 
  (11) งำนจัดเก็บและบ ำรุงรักษำแผนที่ภำษี 
  (๑2) กำรจดจัดตั้งทะเบียนพำณิชย์ 
   (13) กำรจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ 
   (14) กำรจดเลิกทะเบียนพำณิชย์ 
   (15) กำรเพิกถอนทะเบียนพำณิชย์  
   (16) รำยงำนสถิติกำรจดทะเบียนพำณิชย์  
  (17) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำงสำวนฤมล วังซ้ำย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติกำร (เลขท่ีต ำแหน่ง 
13-2-04-3203-001)     
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ คือ 1. นำยสุพเลิศ  กุมภำ     พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
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  3.  กองช่ำง 
   กำรปฏิบัติรำชกำรในกองช่ำงให้อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุม และก ำกับดูแลของ      
นำยธนวัฒน์ กรรไกร ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-๐๕-
2103-๐๐๑) โดยให้มีหน้ำที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชำสั่งกำร กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำลและ
พนักงำนจ้ำงของกองช่ำง ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำร รวมทั้งงำนที่เป็น
นโยบำยของผู้บริหำรเทศบำล และนโยบำยของรัฐบำลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม   
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตเทศบำล และมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนส ำรวจ 
งำนออกแบบและเขียนแบบ งำนประมำณรำคำ งำนจัดท ำรำคำกลำง งำนจัดท ำข้อมูลทำงวิศวกรรมต่ำง ๆ 
งำนจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ  งำนจัดท ำทะเบียนประวัติโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อำคำร สะพำน       
คลอง แหล่งน้ ำ งำนติดตั้งซ่อมบ ำรุงระบบไฟส่องสว่ำงและไฟสัญญำณจรำจร งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ งำน    
ผังเมืองตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง งำนกำรควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย งำนตรวจสอบกำร
ก่อสร้ำง งำนจัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุงประจ ำปี งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อม
บ ำรุง งำนจัดท ำประวัติ ติดตำม ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล งำนจัดท ำทะเบียนประวัติกำรใช้
เครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนแผนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับกำร
ประปำ งำนเกี่ยวกับกำรช่ำงสุขำภิบำล งำนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งำนช่วยเหลือสนับสนุนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนช่วยเหลือสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม งำนจัดท ำ
ทะเบียนควบคุมกำรจัดซื้อ เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ำมันเชื้อเพลิง งำนบริกำรข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรด้ำนวิศวกรรมต่ำง ๆ รวมถึงงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย โดยมีงำนต่ำง ๆ ภำยในกองช่ำง ประกอบด้วย 
   ๓.๑ งำนธุรกำร ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (๑) งำนสำรบรรณของกองช่ำง 
  (๒) งำนดูแลรักษำ จัดเตรียมและให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ กำรติดต่อและ
อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ   
  (๓) งำนกำรตรวจสอบ  แสดงรำยกำรเกี่ยวกับเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร 
  (๔) งำนจัดท ำค ำสั่ง และกำรประกำศของกองช่ำง    
  (๕) งำนรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน 
  (๖) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ นำยธนวัฒน์ กรรไกร ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)  
(เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-๐๕-2103-๐๐๑) 
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ 1. นำงสำวพัชรี  สล่ำเหน่    พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 

  ๓.๒ งำนวิศวกรรม ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (๑) ออกแบบค ำนวณด้ำนวิศวกรรม 
  (๒) งำนวำงโครงกำรก่อสร้ำงทำงด้ำนวิศวกรรม 
    (๓) งำนให้ปรึกษำแนะน ำและบริกำรเกี่ยวกับด้ำนวิศวกรรม 
  (๔) งำนตรวจสอบแบบแปลงกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรทำงด้ำนวิศวกรรม 
   (๕) งำนออกแบบรำยกำรรำยละเอียดทำงด้ำนวิศวกรรม 
 
 

/(6) งำนส ำรวจ... 
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  (๖) งำนส ำรวจข้อมูลรำยละเอียดเพื่อค ำนวณ  ออกแบบก ำหนดรำยละเอียดทำงด้ำน
วิศวกรรม 
  (๗) งำนศึกษำวิเครำะห์  วิจัยทำงด้ำนวิศวกรรม 
  (๘) งำนประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงทำงด้ำนวิศวกรรม 
  (๙) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงในสำขำวิศวกรรม 
  (๑๐) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ นำยธนวัฒน์ กรรไกร ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)  
(เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-๐๕-2103-๐๐๑)  
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ 1. นำยสมพงษ ์ ว่องสำริกิจ        พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
   2. นำยเอกรักษ์  วงค์ษำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    3. นำย ฐ.รุ่งฤทธิ์  ตันกุริมำน       พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    4. นำยอำนุวัฒน์  ตันมำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    5. นำยอรรถกิจ  ชัยวงค์            พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
   6. นำยธนำยุทธ์  ญำติมำก พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
   7. นำยอนุชำ  บุญสูง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 

  ๓.๓ งำนสำธำรณูปโภค ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
  (๑) งำนด้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร ถนน สะพำนทำงเท้ำ เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ ฯลฯ 
  (๒) งำนวำงโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง 
  (๓) งำนซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำร ถนน สะพำน เขื่อน ทำงเท้ำ 
  (๔) งำนควบคุมดูแลอำคำรสถำนที่       
  (๕) งำนปรับปรุงแกไ้ขและป้องกันสิ่งแวดล้อม 
  (๖) งำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือตรวจสอบเก่ียวกับงำนก่อสร้ำง 
  (๗) งำนควบคุมพัสดุ งำนด้ำนโยธำ 
  (๘) งำนประมำณรำคำ งำนซ่อมบ ำรุงรักษำ 
  (๙) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ นำยธนวัฒน์ กรรไกร ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)  
(เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-๐๕-2103-๐๐๑)  
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ 1. นำยสมพงษ์  ว่องสำริกิจ        พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
   2. นำยเอกรักษ์  วงค์ษำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    3. นำย ฐ.รุ่งฤทธิ์  ตันกุริมำน       พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    4. นำยอำนุวัฒน์  ตันมำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
    5. นำยอรรถกิจ  ชัยวงค์            พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
   6. นำยธนำยุทธ์  ญำติมำก พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
   7. นำยอนุชำ  บุญสูง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
 

 
 
 

/4. กองสำธำรณสุข... 
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   4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   กำรปฏิบัติรำชกำรในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในควำมรับผิดชอบควบคุม 
และก ำกับดูแลของ นำงสำวพัชรินทร์ สมัคร ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม       
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-06-2104-๐๐1) โดยให้มี
หน้ ำที่ ควบคุมดูแลบั งคับบัญชำสั่ งกำร กำรปฏิบัติ งำนของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง               
ของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย หนังสือ สั่งกำรของทำงรำชกำร 
รวมทั้งงำนที่เป็นนโยบำยของผู้บริหำรเทศบำล และนโยบำยของรัฐบำลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตเทศบำล และมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย วิเครำะห์และจัดท ำแผนงำนด้ำนสำธำรณสุข งำนส่งเสริมสุขภำพ     
งำนป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งำนสุขำภิบำลในสถำนประกอบกำร งำน
สุขำภิบำลชุมชน งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม งำนคุ้มครองผู้บริโภค งำนให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขประกอบกำร 
งำนสุขำภิบำลชุมชน งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม งำนคุ้มครองผู้บริโภค งำนให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข งำน  
เภสัชกรรม งำนพยำธิวิทยำ งำนรังสีวิทยำ งำนวิชำกำรทำงกำรแพทย์ งำนวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ งำน
กำรแพทย์ งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน งำนรักษำพยำบำล งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข งำนโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล งำนบริหำรสำธำรณสุข งำนส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งำนเวชปฏิบัติครอบครัว งำน
หลักประกันสุขภำพ งำนมำตรฐำนและคุณภำพหน่วยบริกำร งำนยุทธศำสตร์สำธำรณสุข งำนกฎหมำย
สำธำรณสุข งำนแพทย์แผนไทย งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรแพทย์แผนไทย งำนกำยภำพและอำชีวบ ำบัด 
งำนฟ้ืนฟูสมรรถภำพและจิตใจผู้ป่วย งำนทันตสำธำรณสุข งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด งำนบริกำรและ
พัฒนำระบบจัดกำรมูลฝอย งำนบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต     
เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส งำนอำสำสมัครสำธำรณสุข งำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดสำร    
เสพติด งำนสัตวแพทย์ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย วิเครำะห์ ก ำหนดมำตรฐำนและแผนด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม งำน
ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนสิ่งแวดล้อม งำนจัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลดำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม งำน
รณรงค์และกำรฝึกอบรมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม งำนวำงแผนและจัดท ำแผนด ำเนินงำนด้ำนกำร   
เฝ้ำระวัง ควบคุมมลพิษทำงน้ ำ อำกำศ และเสียง งำนเฝ้ำระวัง บ ำบัด ตรวจสอบคุณภำพน้ ำ อำกำศ      
ของเสียและสำรอันตรำยต่ำง ๆ งำนบริกำรข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร งำนอ่ืน ๆ       
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีงำนต่ำง ๆ ภำยในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
  ๔.๑ งำนธุรกำร ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
  (๑) งำนสำรบรรณของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (๒) งำนตรวจสอบ แสดงรำยกำรเก่ียวกับเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร 
  (๓) งำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  (๔) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำงสำวณัฐพร  ยี่นำง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร (เลขท่ีต ำแหน่ง  
13-2-๐6-3601-๐๐๑)   
   

   ๔.๒ งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
  (๑) งำนควบคุมด้ำนสุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม 
  (๒) งำนสุขำภิบำลอำหำรและโภชนำกำร 
  (๓) งำนควบคุมกำรประกอบกำรค้ำที่น่ำรังเกียจหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
   (๔) งำนป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร ำคำญและมลภำวะ 
         (๕) งำนสุขำภิบำลโรงงำน 

/(6) งำนอำชีวอนำมัย... 
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  (๖) งำนอำชีวอนำมัย 
  (๗) งำนฌำปนกิจ 
  (๘) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำงสำวณัฐพร  ยี่นำง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร (เลขท่ีต ำแหน่ง  
13-2-๐6-3601-๐๐๑)   
 

    ๔.3 งำนส่งเสริมสุขภำพ ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
  (๑) งำนควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
  (๒) งำนควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจำกสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่ำที่น ำมำเลี้ยงที่อยู่อำศัย
ตำมธรรมชำติ 
  (๓) งำนกำรระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอำชีพซึ่งเสี่ยงต่อกำรติด  
โรคสัตว์ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
   (๔) งำนควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ 
        (๕) งำนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
        (๖) งำนป้องกันโรคติดต่อเชื้อหรืออันตรำยหรือเหตุร ำคำญจำกสัตว์ 
        (๗) งำนรำยงำนข้อมูลสถิติและกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับงำนด้ำนสัตวแพทย์  
  (๘) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นำงสำวณัฐพร  ยี่นำง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร (เลขท่ีต ำแหน่ง  
13-2-๐6-3601-๐๐๑)   
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่  คือ  1. นำยสุวิทย์  เกษม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
   2. นำยรักเกียรติ  ดวงตำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
   3. นำยทองดี  ปัญญำเลิศ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
   4. นำงสุพรรณี  เรือนไกล  พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
   

   5. กองกำรศึกษำ 
   กำรปฏิบัติรำชกำรในกองกำรศึกษำให้อยู่ในควำมรับผิดชอบควบคุม และก ำกับดูแลของ
นำงสำววรำภรณ์ พินิจศักดิ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) (เลขที่
ต ำแหน่ง 13-2-๐๘-2107-๐๐๑) โดยให้มีหน้ำที่ควบคุมดูแลบังคับบัญชำสั่งกำร กำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล และพนักงำนจ้ำงของกองกำรศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย 
หนังสือสั่งกำรของทำงรำชกำร รวมทั้งงำนที่เป็นนโยบำยของผู้บริหำรเทศบำล และนโยบำยของรัฐบำล     
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตเทศบำล 
และมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรศึกษำ งำนพัฒนำกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ
กำรศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น  กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
อนุบำลศึกษำ ปฐมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอำชีวศึกษำ งำนบริหำรวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ งำนโรง เรียน   
งำนกิจกำรนักเรียน งำนกำรศึกษำปฐมวัย งำนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ งำนฝึกและส่งเสริมอำชีพ      
งำนห้องสมุด งำนพิพิธภัณฑ์ งำนเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ งำนศึกษำนิเทศ งำนส่งเสริมคุณภำพและ
มำตรฐำนหลักสูตร งำนพัฒนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ งำนกำรศำสนำ งำนบ ำรุงศิลปะ 
จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งำนกำรกีฬำและนันทนำกำร งำนกิจกรรม
เด็กและเยำวชนและกำรศึกษำนอกโรงเรียน งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งำนส่งเสริมสวัสดิกำรสวัสดิภำพและ 
 
 

/กองทุน... 
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กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ งำนบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และพนักงำน
จ้ำงสังกัดสถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนบริกำรข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร รวมถึงงำน  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมีงำนต่ำง ๆ 
ภำยในกองกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
   ๕.๑ งำนธุรกำร ให้มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
   (๑) งำนสำรบรรณของงำนกำรศึกษำ 
  (๒) งำนดูแลรักษำ จัดเตรียมและให้บริหำรเรื่องสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ กำรติดต่อ และ
อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ 
   (๓) งำนสำธำรณกุศลของเทศบำล และหน่วยงำนต่ำง ที่ขอควำมร่วมมือ 
   (๔) งำนกำรตรวจสอบ แสดงรำยกำรเกี่ยวกับกับเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร 
   (๕) งำนจัดท ำค ำสั่งและประกำศของงำนกำรศึกษำ 
   (๖) งำนรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
  (๗) งำนอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำววรำภรณ์ พินิจศักดิ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 
ระดับต้น) (เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-๐๘-2107-๐๐๑)  
  ๕.๒ งำนกำรศึกษำปฐมวัย ให้มีหน้ำที่เก่ียวกับ 
   (๑) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของงำนกำรเจ้ำหน้ำที่งำนบริหำร
และวิชำกำร งำนกำรเงิน งำนกำรพัสดุ และงำนโรงเรียน ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเมืองงำย 
ผู้รับผิดชอบ คือ นำงสำววรำภรณ์ พินิจศักดิ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกองกำรศึกษำ (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 
ระดับต้น) (เลขท่ีต ำแหน่ง 13-2-๐๘-2107-๐๐๑)    
ผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ คือ 1. นำงธนำ  วงค์ษำ   ครู (คศ.2)  
             2. นำงอุไร  เขื่อนเพชร    ครู (คศ.2) 
    ๓. นำงสำวเอกอนงค์  งำมเลิศ  ครู (คศ.2) 
    ๔. นำงสงกรำน  หมื่นตำ   ครู (คศ.2) 

5. นำงทับทิม  ตันกุริมำน   ผู้ดูแลเด็ก 
6. นำงสำวสุวภำ  ขำวคม   ผู้ดูแลเด็ก 
7. นำงสำวจำรีณำ  ธิต๊ะ    ผู้ดูแลเด็ก 
8. นำงจินดำพร  กอนใจ    ผู้ดูแลเด็ก 

    9. นำงสำวนิตยำ  ค ำคง    ผู้ดูแลเด็ก 
 

   6. หน่วยตรวจสอบภำยใน ผู้รับผิดชอบคือ นำงสำวศิริพร ทวีชัย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
กองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง 13-2-04-2102-๐๐๑) มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี งำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและ   
เชื่อถือได้ของเอกสำรกำรเงิน กำรบัญชี เอกสำรกำรรับกำรจ่ำยเงินทุกประเภท ตรวจสอบกำรเก็บรักษำ
หลักฐำนกำรเงิน กำรบัญชี งำนตรวจสอบกำรสรรหำพัสดุและทรัพย์สิน กำรเก็บรักษำพัสดุและทรัพย์สิน 
งำนตรวจสอบกำรท ำประโยชน์จำกทรัพย์สินของเทศบำล งำนตรวจสอบติดตำมและกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและประหยัด งำนวิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัด คุ้มค่ำ   
ในกำรใช้ทรัพยำกรของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ งำน ประเมินกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ งำนรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบภำยใน งำนบริกำรข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำ   แนวทำงแก้ไข ปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  

/ให้พนักงำน... 
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         ให้พนักงำนเทศบำล, พนักงำนครูเทศบำล, ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั้งหมด      
อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของปลัดเทศบำล ตำมมำตรำ ๔8 เอกูนวีสติ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล    
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 หำกมีปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติรำชกำรเกิดขึ้น  
ให้รำยงำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น เพ่ือวินิจฉัยสั่งกำรในทันที 
    

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1   กรกฎำคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นำยชัยรัตน์  ค ำมูล) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองงำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


