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ประกาศเทศบาลตาบลป่าเมี่ยง
เรื่อง การกาหนดขนาดและระดับตาแหน่งของเทศบาลตาบลป่าเมี่ยง
---------------------------------------ด้ว ยมี ก ารเปลี่ ยนแปลงเกณฑ์ การกาหนดขนาดและระดั บต าแหน่ง ของเทศบาลจากเดิ ม
กาหนดให้เป็น ไปตามขนาดเทศบาล ซึ่ง แบ่ง ออกเป็น ๓ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
โดยให้กาหนดขนาดเทศบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจัง หวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งส่ ว นราชการและระดั บ ต าแหน่ ง ของเทศบาล พ.ศ. 2558
ซึ่ง กาหนดประเภทเทศบาลเป็น เทศบาลสามัญ เทศบาลสามัญระดับสูง เทศบาลพิเศษ และเทศบาลพิเศษ
ระดับสูง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่ง ของเทศบาล พ.ศ. 2558 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ
และระดับตาแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้กาหนดขนาดและระดับตาแหน่ง
ของเทศบาลตาบลปุาเมี่ยงแล้ว จึงขอประกาศว่า เทศบาลตาบลปุาเมี่ยง เป็นเทศบาลประเภทสามัญ โดยได้จัดทา
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ประเภทเทศบาลแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายนันท์ เครือนพรัตน์)
นายกเทศมนตรีตาบลปุาเมี่ยง
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บัญชีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2560)
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลปุาเมี่ยงเรื่อง การกาหนดขนาดและระดับตาแหน่งของเทศบาลตาบลปุาเมี่ยง .
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลัง
ปัจจุบัน
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานแผนและงบประมาณ
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานนิติการ
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
1.8 งานทะเบียนราษฎรและบัตร
2.กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
3.กองช่าง
3.1 งานวิศวกรรมโยธา
3.2 งานสาธารณูปโภค
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.2 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
5.กองการศึกษา
4.1 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
4.2 งานกีฬาและนันทนาการ
5.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานแผนและงบประมาณ
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานนิติการ
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร
1.8 งานทะเบียนราษฎรและบัตร
2.กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
3.กองช่าง
3.1 งานวิศวกรรมโยธา
3.2 งานสาธารณูปโภค
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.2 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
5.กองการศึกษา
4.1 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
4.2 งานกีฬาและนันทนาการ
5.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ
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กรอบโครงสร้างของส่วนราชการของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น)
77 7
รักษาราชการแทน (1)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น)(1)

กองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)(1)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)(1)

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(1)

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)(1)

1. งานบริหารงานทัว่ ไป
2. งานการเจ้าหน้าที่
3. งานแผนและงบประมาณ
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานพัฒนาชุมชน
6. งานนิติการ
7. งานส่งเสริมการเกษตร
8. งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจาตัวประชาชน

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน

1. งานวิศวกรรมโยธา
2. งานสาธารณูปโภค

1. งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
2. งานกีฬาและนันทนาการ
3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น)(ว่าง)

1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
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โครงสร้างของสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

1. งานบริหารงานทัว่ ไป
-เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน (1)
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(ภารกิจ) (1)
- พนักงานขับรถยนต์
(ภารกิจ) (1)
- นักการภารโรง (ทั่วไป)
(1)*

ระดับ
จานวน

2. งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ (1)

อานวยการ
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
1

4. งานแผนและ
งบประมาณ
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ
(1)

5. งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
4
-

เชี่ยวชาญ
-

6. งานพัฒนาชุมชน
- นักพัฒนาชุมชน
ชานาญการ (1)

ปฏิบัติงาน
1

7.งานนิติการ
- นิติกรชานาญการ
(1)

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

9. งานทะเบียน
ราษฎรและบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
-

8.งานส่งเสริม
การเกษตร
- นักวิชาการเกษตร
ชานาญการ (1)

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป*

รวม

2

1

10

5

โครงสร้างของกองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

1. งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1)
- นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจา) (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
2

3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
- นักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ/ชานาญการ) (ว่าง)
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับปฏิบัติงาน/ชานาญงาน) (ว่าง)

2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (1)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป*

รวม

-

-
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โครงสร้างของกองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ) (1)

2. งานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธาชานาญงาน (1)
- ผู้ช่วยช่างไฟฟูา (ภารกิจ) (1)

1. งานวิศวกรรมโยธา
- วิศวกรโยธาชานาญการ (1)
- ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ) (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
1
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป*

รวม

2

-

5

7

โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
(ว่าง)

1.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ต้น กลาง สูง
-

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

2.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- คนงานทั่วไป (ทั่วไป) (2)

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป*

รวม

-

2

3
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โครงสร้างของกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

1.งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ภารกิจ) (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการ
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
-

2.งานกีฬาและนันทนาการ

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

3.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ครู อันดับ คศ.1 (2)
- ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ คผช. (1)
- ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) (3)

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป*

รวม

4

-
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การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเทศบาลตาบลป่าเมี่ยง
๑. สานักปลัดเทศบาล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่ง รัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการภายใน ออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย
1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บและบริการข้อมูลพื้นฐานและสถิติทั่วไป งานดูแล
รักษาจัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ
การประชุมพนักงานและลูกจ้าง งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทา
คุณประโยชน์ งานทะเบี ยนประวัติ และบั ตรประวั ติคณะผู้ บริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง งาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่ง
และอัตรากาลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และพนักงานจ้าง การให้บาเหน็จความชอบเป็น
กรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่นๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานแผนและงบประมาณ มีห น้า ที่เ กี่ย วกับ งานจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้การวางแผน
และการประเมินผลตามแผน งานติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล งานติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ งานจัดทาเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
งานเสนอแนะและให้ ค าปรึก ษาแนะน าเกี่ ย วกั บ การจัด ท างบประมาณให้ แ ก่ ส่ ว นราชการต่ า งๆ ในเทศบาล
งานตรวจสอบการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการต่ าง ๆ งาน
กาหนดมาตรการเพื่อปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลัง งาน งานติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับเงิ น
อุดหนุนจากเทศบาลตาบลปุาเมี่ยง งานการประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจร และการบริการประชาชนเคลื่อนที่
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความสงบและความเรียบร้อย
งานปูองกันและระงับอัคคีภัย งานวิเ คราะห์แ ละพิจ ารณาทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการ
ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกัน และระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย
วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัด เตรียม และอานวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทาและระงับ
สาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับ
วิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย

1.5 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
งานสวัสดิการเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส งานฌาปนกิจ งานส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้าน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อนาบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.6 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ งานการ
ดาเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์ งานเทศบัญญัติ และระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ งานให้คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน งานจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาล
งานให้บริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานกิจการสภาเทศบาลตาบลปุาเมี่ยง งานเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง สอบสวนพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรือ อุทธรณ์ งาน
พิจารณากลั่นกรอง โครงการขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามอานาจหน้า ที่ของเทศบาลตาบลและตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.7 งานส่ ง เสริ ม การเกษตร มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานส่ ง เสริ ม การเกษตรและปศุ สั ต ว์ งาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล งานส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.8 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติราษฎร
งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดาเนินการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ
เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญ ชีทุกประเภท
ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย
2.1 งานการเงิ น และบั ญ ชี มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ทุ ก ประเภท
งานควบคุ ม และจั ด ท าทะเบี ย นงบประมาณรายจ่ า ย งานจั ด ท าเช็ ค และจั ด เก็ บ เอกสารการจ่ า ยเงิ น
งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐาน ใบสาคัญคู่จ่าย งานจัดทาบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งาน
จัดทารายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่น ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลทุกประเภท
ตามที่กฎหมายกาหนด งานควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง เร่งรัด การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ งานพัฒนา
รายได้ งานจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานการรับและตรวจสอบรายการทรัพย์สินเพื่อชาระภาษี
งานตรวจสอบและจัดทาบัญชี ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบ
คาร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นงานพิจารณาประเมิน และกาหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมใน
เบื้องต้นเพื่อนาเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมิน ค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและชาระรายได้จาก
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับภาษี การดาเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

งานเก็บรักษาและนาส่งเงินประจาวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
การเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น การวางแผนจัดเก็บรายได้ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการกาหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานการซื้อและการจ้าง งานการซ่อมและบารุงรักษา
งานการจัดทาทะเบียนพัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ งานการจาหน่ายพัสดุ และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบี ย บกฎหมาย งานแผนการปฏิบั ติง านการก่ อ สร้ า งและซ่ อ มบ ารุง การควบคุ มการก่อสร้างและซ่ อมบารุ ง
งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย
3.1 งานวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะ
สะพานและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมู ลและแผนที่เ ส้นทางคมนาคม งานสถาปัต ยกรรมและมัณ ฑนศิล ป์
งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานออกแบบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
งานระบายน้า งานจัดตกแต่งสถานที่ งานทรัพยากรธรรมชาติและน้า งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
งานสารวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานสาธารณู ป โภค มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานก่ อ สร้ า งและบู ร ณะถนน งานประเมิ น ราคา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานออกแบบ งานสารวจและแผนที่ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การให้บริการด้านสาธารณสุข งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย
4.1 งานสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
งานปูองกันโรคติดต่อ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลตลาด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและปูองกันโรค งานรักษา
ความสะอาด จัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอย งานโครงการต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กองการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก งานกิ จ กรรมเด็ ก และเยาวชน งานกี ฬ าและนั น ทนาการ งานกิ จ การศาสนา งานส่ ง เสริ ม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน
ประกอบด้วย
5.1 งานส่ ง เสริ ม ประเพณี ศิล ปวั ฒนธรรม งานกิจ การศาสนา มี ห น้า ที่ เกี่ ย วกับ งานส่ ง เสริ ม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 งานกี ฬ าและนั น ทนาการ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานกิ จ การเด็ ก และเยาวชน งานกี ฬ าและ
นันทนาการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานหน้าที่ปฏิบัติตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมี
ความเจริญ เติบโตมีพัฒนาการทุกด้าน ตามวัย ส่ง เสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิง สร้างสรรค์
ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่ง ของ และ
ผู้คนที่รอบข้าง สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กเพื่อจะได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนา
เด็กทุกด้าน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
งานประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบพฤติกรรม พัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝุหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือ ข่ายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน งานดูแลกิจการอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนมให้เด็กทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง งานพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
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