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ประกาศเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่ คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั งหวั ด เชี ย งใหม่ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ในการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 และเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัวได้มีประกาศใช้ แผน
อัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว สอดคล้องตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) และนาไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนอัตรากาลังบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้สามารถดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
เจดีย์แม่ครัว ได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว จึงขอประกาศ
การแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561-2563) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
สำนักปลัดเทศบำล
สานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบราชการทั่วไปของเทศบาลและส่วนราชการที่มิได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง หรือส่วน ราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิ บัติราชการของเทศบาล
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย มีจานวน 8 งาน คือ
ฝ่ำยธุรกำร ประกอบด้วยงำน
1. งำนธุรกำร มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานธุรการและงานสารบรรณของเทศบาล ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ และเรื่อง
นาเสนอผู้บริหาร
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวย
ความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประชุมพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาเดือน พร้อมจัดทารายงานการ
ประชุม
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(5) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(6) งานสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(7) งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
(8) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล การเตรีย มการสาหรับการประชุม
จดบั นทึก เรียบเรีย ง การติดต่อ นั ดหมายกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในเทศบาลและภายนอก
เทศบาลของผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ

-2(9) งานกิจการสภาเทศบาล เช่น ติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่อง และเตรียมการสาหรับ
การประชุมสภาเทศบาล
(10) งานการตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
(11) งานจัดทาคาสั่งและประกาศ ตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคาสั่ ง
ผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ
(12) งานการประชุมของพนั กงาน ผู้ บริห าร พร้อมจัดทารายงานการประชุม
(13) งานแจ้งมติสภาเทศบาลที่เกี่ยวข้องให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
(14) งานขออนุมัติดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนนิติกำร มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับ การพิ จารณาวินิ จฉัยปั ญ หาข้อกฎหมาย ร่างและ
พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
(2) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
(3) งานจัดทานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการ
ตามกฎหมาย
(4) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
(5) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทาที่ละเมิดเทศบัญญัติ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(4) งานทะเบี ย นประวั ติ แ ละบั ต รประวั ติ ค ณะเทศมนตรี สมาชิ ก เทศบาล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(7) งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
(8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน ศึกษาต่อ การ
ขอรับทุนการศึกษา
(9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การให้บาเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(10) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
(11) งานลาพักผ่อนประจาปี และการลาอื่น ๆ
(12) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทา
คุณประโยชน์
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-34. งำนทะเบียนรำษฎร มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
(2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดาเนินการเลือกตั้ง
(3) งานควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ ของงานทะเบียนราษฎร
(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยอำนวยกำร ประกอบด้วยงำน
5. งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้ บริการข้อมูล สถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการ
วางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2) งานจั ด เตรีย มเอกสารที่ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาวางแผนของเทศบาลและ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทาและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกาหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะ
ปานกลางและแผนประจาปี
(6) งานวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
(7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณู ป การในเขตเทศบาลและหน่ ว ยงานเกี่ ย วกั บ การวางแผนพั ฒ นา การปฏิ บั ติ ต ามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผน
(8) งานจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว แผนประจาปี และแผนปฏิบัติ
การของเทศบาล
(9) งานจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(10) งานขออนุมัติดาเนินการตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(11) งานการโอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย และการแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือตามระเบียบและหนังสื อสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง
(12) งานด้านวิชาการ การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ เช่น
การบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการงานแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6. งำนส่งเสริมกำรเกษตร มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมอาชีพการเกษตรของประชาชนในเขตท้องที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
(2) ส่ งเสริม สนั บสนุน ให้ คาปรึกษาแนะน าการท าแปลงเกษตรสาธิต การใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ
(3) งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) งานสนับสนุนการปลูกต้นไม้และป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-4(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งำนพัฒนำชุมชน มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
(2) งานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย สารวจจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒ นาชุมชน จัดระเบี ยบชุมชน จัดทาโครงการช่วยเหลื อให้ แก่ชุมชน และ
ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนาบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
(3) งานจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน
(4) งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
(5) งานสั ง คมสงเคราะห์ ต่ า งๆ ในเขตเทศบาล และประสานงานร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(6) งานสวัส ดิภ าพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และประสานงานร่วมมื อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
8. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ดาเนิน การด้า นกฎหมาย และระเบีย บเกี่ยวกับ การป้องกัน และระงับ อัคคีภัย ธรรมชาติแ ละสาธารณภัย
อื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง
(4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอานวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(5) งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9) งานขับรถกู้ภัย รถดับเพลิง รถยนต์นั่งส่วนกลาง
(10) งานดู แล บ ารุงรักษารถยนต์ และรถจัก รยานยนต์ ทุ ก ชนิ ด ตลอดจน
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ประจารถยนต์ และรถจักรยานยนต์
(11) งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่าง ๆ
(12) งานประสานงานกับจังหวัด และอาเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
มั่นคง
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-5กองคลัง
กองคลังมีห น้าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับรายจ่าย รายรับ การนาส่ งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรต่างๆ การจัดทา
บัญ ชีทุกประเภท ทะเบี ยนควบคุมเงิน รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลอง
ประจาเดือน ประจาปีงานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่ วน
ราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย และมีจานวน 3 งาน คือ
ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง ประกอบด้วยงำน
1. งำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2) งานควบคุมการจัดทาทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3) งานจัดทาเช็คและจัดทาเอกสารการจ่ายเงิน
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย
(5) งานจัดทาบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(6) งานจัดทารายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่นๆ
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบพัสดุประจาปี
(2) งานจัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี แบบ ผด.1-6
(3) งานจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสครุภัณฑ์
(4) งานจาหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพและสูญหาย
(5) งานจัดทาทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา/หลักประกันซอง
(6) งานคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
(7) งานควบคุมการใช้รถส่วนกลาง การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
กับการใช้รถส่วนกลาง
(8) งานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ ประกอบด้วยงำน
3. งำนพัฒนำรำยได้ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานประเมิน และจัดเก็บรายได้
(2) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดทาบัญชีรายชื่อ ของผู้ชาระค่าภาษีทุก
ประเภท และจัดทาทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน
(3) งานจาหน่ายลูกหนี้ค้างชาระ ติดตามทวงหนี้
(4) งานจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี
(5) งานเร่งรัดจัดเก็บ และตรวจสอบภาษี
(6) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกาหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและที่ดินภาษีบารุงท้องที่และรายได้อื่น
(7) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร
(8) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

-6(9) งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
(10) งานตรวจสอบรหั สประจาแปลงที่ ดิน รหั สชื่อเจ้าของทรัพย์สิ น และรหั สชื่อผู้
ชาระภาษี
(11) งานจัดทารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
(12) งานจัดเก็บและบารุงแผนที่ภาษี
(13) งานงานจัดทาทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน เอกสาร ผท.
1, 2, 3, 4, 5, 6
(14) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กองช่ำง
กองช่างมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฏหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรัก ษา
การเบิ กจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
1. งำนสำธำรณูปโภค มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
(2) งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา
(3) การระบายน้า แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง การบารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้า ทา
การสารวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้าท่วมขัง
(4) การจั ด ท าแผนโครงการบ ารุงรักษาคู ค ลองสาธารณะ แผนโครงการล้ างท่ อ
ระบายน้า และแผนการดูแลบารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้าให้มีความพร้อม
ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรี ยนเกี่ยวกับปัญหาน้าท่วมขัง การระบายน้าและจัดตั้ง
งบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้า สร้างเขื่อน สร้างทานบ เป็นต้น
(5) งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานก่อสร้าง โดยได้รับ อนุญ าต ตาม
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน -ถมถนน ตาม
พ.ร.บ.ขุดดินและถนดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและอื่น ๆ ในเขตท้องที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนวิศวกรรม
(1) งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งาน
ปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
(2) งานเกี่ย วกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา การรวบรวมประวัติ การ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานด้านโยธา การควบคุมและการบารุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(3) งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
(4) งานวิศวกรรม การประมาณราคา ร่วมพิจารณากาหนดวางแผนงานงบประมาณ
(5) การระวังชี้แนวเขตที่ดิน และหนังสือรับรองการทาประโยชน์
(6) งานประเมินราคา เขียนแบต่าง งานก่อสร้าง โดยได้รบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-7กองกำรศึกษำ
กองการศึกษา มีห น้าที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย งาน
ส่งเสริม อนุ รักษ์ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี งานด้านกีฬา งานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รั บมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย และมีจานวน 2 งาน
คือ
ฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ ประกอบด้วยงำน
1. งำนกำรศึกษำปฐมวัย มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย
(2) งานพัฒนาความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยตั้งแต่อายุ 3 ปี ถึงก่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(3) งานการจัดทาฐานข้อมูลการศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
(4) งานด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านกีฬา
(2) งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน
(3) งานส่งเสริม อนุรักษ์ ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข
งานสั ต วแพทย์ ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ ได้ จั ด ตั้ งกองแพทย์ จะมี ง านด้ า นการรั ก ษาพยาบาลในเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
1. งำนสุขำภิบำลอนำมัยสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมป้องกัน เฝ้าระวังโรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
(2) งานสุขศึกษา
(3) งานดูแลควบคุมการขออนุญาตประกอบกิจการ โรงงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัติของเทศบาล
(4) งานตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อออกใบอนุญาต
(5) งานสุขาภิบาลอาหาร ตลาด โรงเรียน
(6) งานคุ้มครองผู้บริโภค
(7) งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและกาจัดสิ่งปฏิกูล
(8) งานตรวจสอบและการควบคุมและแก้ไขเหตุราคาญที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535
(9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านสุขศึกษา
(2) งานอนามัยโรงเรียน

-8(3) งานอนามัยแม่และเด็ก
(4) งานวางแผนครอบครัว
(5) งานสาธารณสุขมูลฐาน
(6) งานโภชนาการ
(7) งานสุขภาพจิต
(8) งานส่งเสริมสุขภาพ
(9) งานศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ข วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตาม
แผนงาน ประสานงานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
(10) งานยาเสพติด การบาบัดการติดยาเสพติดและสารเสพติด การเฝ้าระวังการระบาด
ของสารเสพติด
(11) งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
(12) งานควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติ
(13) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายพงค์ศักดิ์ ศิริ )
นายกเทศมนตรีตาบลเจดีย์แม่ครัว

