
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง   การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน 
         ของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

............................................ 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการ
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง
ส่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่  2) พ.ศ.2563 ลงวันที่  1 เมษายน 2563 โดยก าหนด                
ให้เทศบาลประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 
 

   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 13, มาตรา 14 และมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560, มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 และมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดังนั้น เทศบาล
ต าบลเมืองงาย จึงประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลของเทศบาลต าบลเมืองงาย ดังนี้ 
   1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล 
   2. ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

   3. เทศบาลต าบลเมืองงาย มีส่วนราชการดังนี้ 
    3.1 ส านักปลัดเทศบาล  
    3.2 กองคลัง 

    3.3 กองช่าง 

     3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    3.5 กองการศึกษา 

    3.6 หน่วยตรวจสอบภายใน 

  4. ให้ส่วนราชการ ข้อ 3.1-3.5 มีฐานะเทียบเท่ากอง และส่วนราชการ ข้อ 3.6 มีฐานะ
ต่ ากว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   29  มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

สถิตย์  ผัดแก้ว 
 
 
 

(นายสถิตย์  ผัดแก้ว) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
 



 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  การก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล  

............................................... 
 

   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก  
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้เทศบาล
ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความ
จ าเป็นในการบริหารราชการของเทศบาล ให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
 

   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการบแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2544 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563, มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 และมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2564         
ดังนั้น เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงประกาศก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย ดังนี้ 
   1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย เรื่อง การก าหนดกอง ส านัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล 
   2. ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
   3. ให้ เทศบาลต าบลเมืองงาย มีกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ประกอบด้วย 
   3.1 ส านักปลัดเทศบาล  
    3.2 กองคลัง 

    3.3 กองช่าง 

     3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    3.5 กองการศึกษา 

    3.6 หน่วยตรวจสอบภายใน 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) ส านักปลัดเทศบาล 
   มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการ
สภาเทศบาล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการ
สังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์  

/งานสนับสนุน... 
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งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ  งานทะเบียน
ราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งาน
สิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีฝ่ายและงานต่าง ๆ ภายในส านักปลัดเทศบาล 
ดังนี้ 
   1.1 ฝ่ายอ านวยการ     
    1.1.1 งานธุรการ 
    1.1.2 งานบริหารงานทั่วไป 
     1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่ 
     1.1.4 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
     1.1.5 งานสวัสดิการสังคม 
     1.1.6 งานนิติการ 
     1.1.7 งานทะเบียนราษฎร 
     1.1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 
     1.1.9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

   (2) กองคลัง 
   มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับ เงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ 
งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบ
ทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย 
พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีฝ่ายและงานต่าง ๆ ภายในกองคลัง ดังนี้ 
   2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง  
    2.1.1 งานธุรการ 
     2.1.2 งานการเงินและบัญชี 
     2.1.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
     2.1.4 งานพัฒนารายได ้
 

   (3) กองช่าง 
   มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ
ราคา งานจัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ      
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและ 
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ซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีงานต่าง ๆ ภายในกองช่าง ดังนี้ 
   3.1 งานธุรการ 
    3.2 งานวิศวกรรม 
    3.3 งานสาธารณูปโภค 
 

   (4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดท า
แผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค 
งานให้บริการด้านสาธารณสุขประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทาง
การแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล ง าน
ศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งาน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการ
รักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข 
งานป้องกันและบ าบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ก าหนด
มาตรฐานและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ดานการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและ
จัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด 
ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมู ล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีงานต่าง ๆ ภายในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   4.1 งานธุรการ 
   4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
        4.3 งานรักษาความสะอาด 
   4.4 งานส่งเสริมสุขภาพ 
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   (5) กองการศึกษา  
   มีอ านาจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา  
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้าน
การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึก
และส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งาน
บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
งานต่าง ๆ ภายในกองการศึกษา ดังนี้ 
   5.1 งานธุรการ 
       5.2 งานการศึกษาปฐมวัย  
 

    (6) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบติดตาม
และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งาน ประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า  
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ   
ที่ได้รับมอบหมาย  
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