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ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
เรื่อง   การแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)  

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

 

ตามที่  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 และเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวได้มีประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว สอดคล้องตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) และน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนอัตราก าลังบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้สามารถด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว จึงขอประกาศ
การแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2563) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  ส ำนักปลัดเทศบำล 
ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบราชการทั่วไปของเทศบาลและส่วนราชการที่มิได้

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง หรือส่วน ราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย มีจ านวน 8 งาน คือ   

ฝ่ำยธุรกำร ประกอบด้วยงำน  

1. งำนธุรกำร  มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
  (1)  งานธุรการและงานสารบรรณของเทศบาล ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ และเรื่อง

น าเสนอผู้บริหาร 
 (2)  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวย

ความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
   (3)  งานประชุมพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าเดือน พร้อมจัดท ารายงานการ
ประชุม 
   (4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
   (5)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (6)  งานสารสนเทศ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
   (7)  งานบันทึกข้อมูลต่าง  ๆ   
   (8) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล การเตรียมการส าหรับการประชุม
จดบันทึก เรียบเรียง การติดต่อ นัดหมายกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในเทศบาลและภายนอก
เทศบาลของผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
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   (9) งานกิจการสภาเทศบาล เช่น ติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่อง และเตรียมการส าหรับ
การประชุมสภาเทศบาล 
   (10) งานการตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (11) งานจัดท าค าสั่งและประกาศ ตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่ง
ผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
   (12) งานการประชุมของพนักงาน ผู้บริหาร พร้อมจัดท ารายงานการประชุม 
   (13)  งานแจ้งมติสภาเทศบาลที่เกี่ยวข้องให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ 
   (14)  งานขออนุมัติด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
   (15)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  งำนนิติกำร มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
   (1)  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและ
พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
   (2)  งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน 
   (3)  งานจัดท านิติกรรม   รวบรวมข้อเท็จจริง   และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการ
ตามกฎหมาย 
   (4)  งานสอบสวน   ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ ์
   (5)  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าท่ีละเมิดเทศบัญญัติ 
   (6)  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
   (1)   งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
   (2)   งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
   (3)   งานการสอบแข่งขัน   สอบคัดเลือก   และการคัดเลือก 
   (4)   งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล   
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง 
   (5)   งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (6)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
   (7)  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
   (8)  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน ศึกษาต่อ การ
ขอรับทุนการศึกษา 
   (9)  งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง การให้บ าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
   (10)  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง 
   (11)  งานลาพักผ่อนประจ าปี   และการลาอ่ืน ๆ 
   (12)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ท า
คุณประโยชน์ 
   (13)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  4.  งำนทะเบียนรำษฎร มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
   (1)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
   (2)  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
   (3)  งานควบคุมดูแลพัสดุ  ครุภัณฑ์  ของงานทะเบียนราษฎร   
   (4)  งานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วยงำน  

5. งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน   มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
   (1)  งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการ

วางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
   (2)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   (3)  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
   (4)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย   ของเทศบาลในอนาคต 
   (5)  งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะ
ปานกลางและแผนประจ าปี 
   (6)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือเสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
   (7)  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล  และหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผน 
   (8) งานจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว แผนประจ าปี และแผนปฏิบัติ
การของเทศบาล 
   (9)  งานจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   (10) งานขออนุมัติด าเนินการตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
   (11) งานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
   (12) งานด้านวิชาการ การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ เช่น 
การบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการงานแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
   (13)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

6. งำนส่งเสริมกำรเกษตร มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
    (1) งานส่งเสริมอาชีพการเกษตรของประชาชนในเขตท้องที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน าการท าแปลงเกษตรสาธิต การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ 
    (3) งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (4) งานสนับสนุนการปลูกต้นไม้และป่าชุมชนเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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    (5) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

7. งำนพัฒนำชุมชน  มีหน้ำที่เกี่ยวกับ    
    (1)  ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
    (2)  งานพัฒนาชุมชน  ประกอบด้วย  ส ารวจจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  ฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  จัดระเบียบชุมชน  จัดท าโครงการช่วยเหลือให้แก่ชุมชน  และ
ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
    (3)  งานจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน   
   (4)  งานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   (5)  งานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ในเขตเทศบาล  และประสานงานร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 

(6) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล  และประสานงานร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
    (7)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   
  8. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
   (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   (2)  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา   ท าความเห็น   สรุป   รายงาน   เสนอแนะรวมทั้ง
ด าเนินการด้านกฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อ่ืน  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยแล้ง  
   (4)  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอ านวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
   (5)  งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (6)  งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   (7)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (8)  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (9)  งานขับรถกู้ภัย  รถดับเพลิง  รถยนต์นั่งส่วนกลาง 
   (10) งานดูแล  บ ารุงรักษารถยนต์  และรถจักรยานยนต์  ทุกชนิด   ตลอดจน
อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้  ประจ ารถยนต์  และรถจักรยานยนต์ 
   (11)  งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
   (12) งานประสานงานกับจังหวัด และอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
มั่นคง 
   (13)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  กองคลัง  

กองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับรายจ่าย รายรับ การน าส่งเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ  เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรต่างๆ การจัดท า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนควบคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปีงานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย และมีจ านวน 3 งาน คือ  

ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง ประกอบด้วยงำน 

1.  งำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
     (1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  

      (2) งานควบคุมการจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
      (3) งานจัดท าเช็คและจัดท าเอกสารการจ่ายเงิน  
     (4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย  
      (5) งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท  
      (6) งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืนๆ  
      (7) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

2. งำนพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
(1) งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
(2) งานจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี แบบ ผด.1-6 
(3) งานจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสครุภัณฑ์ 
(4) งานจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพและสูญหาย 
(5) งานจัดท าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา/หลักประกันซอง 
(6) งานคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 
(7) งานควบคุมการใช้รถส่วนกลาง การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง และอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง

กับการใช้รถส่วนกลาง 
(8) งานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
(9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ ประกอบด้วยงำน 

3. งำนพัฒนำรำยได้ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
(1) งานประเมิน และจัดเก็บรายได้ 
(2) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดท าบัญชีรายชื่อ ของผู้ช าระค่าภาษีทุก

ประเภท และจัดท าทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 
 (3) งานจ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระ ติดตามทวงหนี้ 
 (4) งานจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี 
 (5) งานเร่งรัดจัดเก็บ และตรวจสอบภาษี 

(6) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและท่ีดินภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน  
       (7) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 

(8)  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
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(9)  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
(10)  งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้

ช าระภาษ ี
(11) งานจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล 
(12) งานจัดเก็บและบ ารุงแผนที่ภาษี 
(13) งานงานจัดท าทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน เอกสาร ผท.

1, 2, 3, 4, 5, 6 
(14) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ 
(15) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

กองช่ำง  
กองช่างมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม  การ

จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฏหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ  

1. งำนสำธำรณูปโภค  มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
(1) งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
(2) งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา 
(3) การระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ า ท า

การส ารวจพื้นที่และโครงการป้องกันน้ าท่วมขัง 
(4) การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อ

ระบายน้ า และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ าให้มีความพร้อม
ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ าและจัดตั้ง
งบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ า สร้างเข่ือน สร้างท านบ เป็นต้น 

(5) งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมถนน ตาม 
พ.ร.บ.ขุดดินและถนดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและอ่ืน ๆ ในเขตท้องที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

(6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.  งำนวิศวกรรม 

 (1)  งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งาน
ปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 
 (2)  งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา การรวบรวมประวัติ การ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานด้านโยธา การควบคุมและการบ ารุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 (3) งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
 (4)  งานวิศวกรรม การประมาณราคา ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงานงบประมาณ 
 (5)  การระวังชี้แนวเขตท่ีดิน และหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
 (6)  งานประเมินราคา เขียนแบต่าง งานก่อสร้าง โดยได้รบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน  

(7)  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กองกำรศึกษำ  
กองการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย งาน

ส่งเสริม อนุรักษ์ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี งานด้านกีฬา  งานส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน  
และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย และมีจ านวน 2 งาน 
คือ 
  ฝ่ำยบริหำรงำนกำรศึกษำ ประกอบด้วยงำน 
  1. งำนกำรศึกษำปฐมวัย มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 

(1) งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย 
(2) งานพัฒนาความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยตั้งแต่อายุ 3 ปี ถึงก่อนการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
(3) งานการจัดท าฐานข้อมูลการศึกษา(ขั้นพ้ืนฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
(4) งานด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
(5) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งำนส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานด้านกีฬา 
(2) งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน 
(3) งานส่งเสริม อนุรักษ์ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(4) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข 
งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ 

1. งำนสุขำภิบำลอนำมัยสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
(1) งานควบคุมป้องกัน เฝ้าระวังโรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ  
(2) งานสุขศึกษา 
(3) งานดูแลควบคุมการขออนุญาตประกอบกิจการ โรงงานต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไป

ตามเทศบัญญัติของเทศบาล 
(4) งานตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ือออกใบอนุญาต 
(5) งานสุขาภิบาลอาหาร ตลาด โรงเรียน 
(6) งานคุ้มครองผู้บริโภค 
(7) งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและก าจัดสิ่งปฏิกูล 
(8) งานตรวจสอบและการควบคุมและแก้ไขเหตุร าคาญที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(9) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
(1)  งานด้านสุขศึกษา 
(2) งานอนามัยโรงเรียน 
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(3) งานอนามัยแม่และเด็ก 
(4) งานวางแผนครอบครัว 
(5) งานสาธารณสุขมูลฐาน 
(6) งานโภชนาการ 
(7) งานสุขภาพจิต 
(8) งานส่งเสริมสุขภาพ 
(9)  งานศูนย์บริการสาธารณสุข วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตาม

แผนงาน ประสานงานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล 
(10)  งานยาเสพติด การบ าบัดการติดยาเสพติดและสารเสพติด การเฝ้าระวังการระบาด

ของสารเสพติด 
(11)  งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
(12)  งานควบคุมโรคท่ีเกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตาม

ธรรมชาติ 
(13)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

    ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป 

           ประกาศ  ณ  วันที่  28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
                 
 
 

     (นายพงค์ศักดิ์  ศิร ิ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว 


