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ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและการกาหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
……………………….
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุร ี ได้ประกาศหลักเกณฑ์และ
เงื่อ นไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุ ค คลของเทศบาล เพื่อ บังคับ ใช้ในงานบริห ารงานบุค คลสาหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการบริหารงาน และอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยประกาศเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2545 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป
ดัง นั ้น เพื่อ ให้ ก ารบริห ารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด เป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุร ี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 12 ข้อ 252, 253 ,255 และ 256 และมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุร ี ครัง้ ที่ 9/2557 เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2557 เห็นชอบ
การแบ่งส่วนราชการภายใน และการกาหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน
ของเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อ รองรับ อ านาจหน้ าที่ต ามที่ก าหนดในกฎหมายว่ า ด้ว ยเทศบาล
กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
กฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าทีใ่ ห้แก่เทศบาล จึงแบ่งส่วนราชการภายในและการกาหนดอานาจ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานภายในของเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

ก. ส่วนราชการที่เป็ นสานักหรือกอง
1. สานักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
1.1 ฝ่ ายบริ หารงานทั ่วไป มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณของเทศบาล
- งานธุรการและงานสารบรรณของหน่วยงาน
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
การติดต่อ และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ

-2- งานรักษาความปลอดภัยในอาคารสถานที่
- งานรัฐพิธ ี
งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ทีข่ อความ
ร่วมมือ
-

งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกีย่ วกับเอกสารสาคัญของทาง

ราชการ
-

งานสวัสดิการของหน่วยงาน
งานจัดทาคาสังและประกาศของเทศบาล
่
งานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
งานจัดทาระบบข้อมูล แผนงานโครงการของสานักปลัดเทศบาล
งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(2) งานเลขานุการผู้บริ หารและสภาเทศบาล มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานการประชุมผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
- งานการประชุมสภาเทศบาล
- งานบันทึกประวัตผิ บู้ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
- งานขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
และผูท้ าคุณประโยชน์ของผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
- งานสวัสดิการของข้าราชการฝา่ ยการเมือง
- งานศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอผูบ้ ริหาร
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

1.2 ฝ่ ายอานวยการ มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานการเจ้าหน้ าที่ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง
- งานบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
- งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัตพิ นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
- งานขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
และผูท้ าคุณประโยชน์ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

-3- งานประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี
- งานขออนุมตั ปิ รับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
- งานพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง การให้บาเหน็จความชอบเป็ นกรณีพเิ ศษ
- งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
- งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่น ๆ
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2) งานพัฒนาบุคลากร มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
-งานพัฒ นาความรู้ ความสามารถให้ แ ก่ พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้า ง
พนักงานจ้าง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและ
ดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
- งานจัดทามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(3) งานส่งเสริ มการท่องเที่ยว มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานส่งเสริมเผยแพร่การท่องเทีย่ วของเทศบาล
- งานควบคุมบริการท่องเทีย่ วและจัดระเบียบธุรกิจการท่องเทีย่ วทัง้
ของ เทศบาลและหน่วยงานอื่น
- งานต้อนรับ อานวยความสะดวก จัดบริการนาเทีย่ ว ดาเนินธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว ให้คาแนะนาความรู้ เผยแพร่แหล่งท่องเทีย่ ว หรือกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการ
ท่องเทีย่ วในเทศบาล
- งานจัดทารายงาน และสถิตกิ ารเคลื่อนไหวเกีย่ วกับธุรกิจการ
ท่องเทีย่ ว
- งานก าหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์ก ารท่ อ งเที่ย ว รวมทัง้ ตรวจสอบ
ประเมินผล และให้คาปรึกษาในการท่องเทีย่ วให้เป็นไปตามแผนงานที่ เกี่ยวข้อง หรือตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
- ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

1.3 ฝ่ ายทะเบียนและบัตร มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานทะเบียนราษฎร มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานตามพระราชบัญญัตทิ ะเบียนราษฎร

-4- นักพัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านทะเบียน
- งานตรวจประเมินด้านทะเบียน
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหาย
(2) งานบัตรประจาตัวประชาชน มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานตามพระราชบัญญัตบิ ตั รประจาตัวประชาชน
- งานพัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านบัตรฯ
- งานตรวจประเมินด้านบัตรประจาตัวประชาชน
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหาย
1.4 ฝ่ ายป้ องกันและรักษาความสงบ มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
- งานป้องกันและระงับอัคคีภยั และสาธารณภัยต่างๆ
- งานวิเคราะห์แ ละพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ
รวมทัง้ ดาเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับภัยธรรมชาติ และสาธารณ
ภัยอื่น เช่น อุทกภัย อัคคีภยั ฯลฯ
- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความ
สะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
- งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
- งานเกีย่ วกับวิทยุส่อื สาร
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2) งานรักษาความสงบ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ขา่ วเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่
เกีย่ วข้องกับความมันคงแห่
่
งชาติ
- งานประสานงานกับจังหวัดและอาเภอ ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมันคง
่
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- งานจัดตัง้ เทศพาณิชย์
- งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์

-5- งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์ กับหน่ วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง
- งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์กบั หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(3) งานดูแลตลาด มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทัง้
กิจการค้าทีน่ ่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- งานควบคุมตรวจสอบและดาเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

2. กองวิ ชาการและแผนงาน แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
2.1 ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
่
งานธุรการ มีหน้าเกีย่ วกับ
- งานสารบรรณ รับ–ส่ง เอกสารภายในและภายนอกของวิชาการฯ
การแจ้งเวียนหนังสือ มติ ประกาศ คาสัง่ งานสาธารณกุศล ฯลฯ
- งานจัดระบบเอกสารและทาทะเบียนเอกสารของศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
- งานประสานข้อ มูล และจัดเก็ บ เอกสารเกี่ยวกับการประชุมสาคัญ ๆ
ได้ แ ก่ การประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ การประชุ ม สภาเทศบาล การปร ะชุ ม ผู้ บ ริห ารกั บ
คณะกรรมการชุมชนการประชุมคณะกรรมการมูลนิธสิ วนสมเด็จพระศรีนครินทร์
- งานจัดเตรียมสถานที่ เอกสาร อุปกรณ์ การจัดเลี้ยงและลงทะเบียน
ในการจัดประชุมและจัดอบรมของกองวิชาการและแผนงาน
- งานจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ของกอง
วิชาการและแผนงาน
- งานควบคุ ม ดู แ ลการรัก ษาความสะอาด และจัด กิจ กรรม 5 ส
ประจาปี
- งานรวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจ ารณาเลื่อ นขัน้
เงินเดือน
- งานรวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบการขอพระราชทานเครื่อง
ราช อิสริยาภรณ์

-6- งานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการขออนุ ญาตลาพักผ่อน ลาป่วย ลา
กิจ
ส่วนตัวและการลาประเภทอื่นๆ
- งานจัดทารายงานแจ้งเงินเดือนสาหรับพนักงานจ้างเบิกประกันสังคม
- งานควบคุมและบันทึกสถิติ การใช้วสั ดุอุปกรณ์ และพลังงานของกอง
วิชาการและแผนงาน
- งานสวัสดิการของกองวิชาการและแผนงาน
- จัดทารายงานและงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

2.2 ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วยงาน 3 งานดังนี้
(1) งานวิ เคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการสนับสนุ น
การจัดทาแผนฯ พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม และกาหนดแนวทางในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่
- ประสานงานการจัดประชุมประชาคมเมือ ง รวบรวมข้อ มูล ปญั หา/
ความต้องการในการพัฒนา รายงานต่อผูบ้ ริหาร และแจ้งส่วนราชการทราบ
- จัดทาร่วงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลกาหนด โดยวิเคราะห์ศกั ยภาพในการพัฒนา ปญั หา/ความต้องการในการพัฒนา สรุป
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
- จัด การประชุ ม คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลและคณะกรรมการ
สนับสนุ นการจัดทาแผนฯ เพื่อพิจารณากาหนดวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา และ
โครงการพัฒนา
- จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอต่อทีป่ ระชุมประชาคม
เมืองเพื่อพิจารณา
- นาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อผูบ้ ริหารเทศบาลเพื่ออนุมตั ิ
และประกาศใช้
- จัดทาเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ให้
ทุกภาคส่วนทราบอย่างทัวถึ
่ ง
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี

-7ั หา/
- ประสานงานการจัด ประชุม ประชาคมเมือ ง รวบรวมข้อ มูล ป ญ
ความต้องการจากทีป่ ระชุมประสานแจ้งผลการประชุมให้ทุกส่วนราชการเพื่อเป็ นข้อมูลการจัดทาแผน
ฯ
- รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ ค รบถ้วนและรายละเอียดของ
โครงการที่ส่วนราชการนาเสนอบรรจุในแผนฯ จัดทาร่างแผนฯ เสนอต่อ คณะกรรมการสนับสนุ นการ
จัดทาแผนฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
- จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ
สนับสนุ นการจัดทาแผนฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
- นาเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อผูบ้ ริหารเพื่ออนุมตั แิ ละประกาศใช้
- จัดทาเอกสารแผนพัฒนาสามปี ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ให้ทุกภาค
ส่วนทราบอย่างทัวถึ
่ ง
การจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
- ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาสามปีทไ่ี ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ
ทัง้ ที่บรรจุใน เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่างประจาปี และที่ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ใช้เงินสะสม เงินอุดหนุ น
เฉพาะกิจ และเงินงบประมาณของจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและรายละเอียดของ
โครงการทีส่ ่วนราชการนาเสนอบรรจุในแผนดาเนินงานฯ
- จัดทาร่างแผนดาเนินงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนฯ ตรวจสอบ
- จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ
สนับสนุ น
การจัดทาแผนฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนดาเนินงานฯ
- นาเสนอร่างแผนดาเนินงานฯ ต่อผูบ้ ริหารเพื่ออนุ มตั แิ ละประกาศใช้
- จัดทาเอกสารแผนดาเนินงานฯ ฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ให้ทุกภาค
ส่วน
ทราบอย่างทัวถึ
่ ง

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
- จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะใน
การ

-8จัดทาร่างแผนชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชน
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนาเสนอรายละเอียดโครงการ
ในร่างแผนชุมชน
- รวบรวมข้อมูลโครงการในแผนชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดเวทีประชาคมระดับเทศบาล และจัดทารายงานสรุป เสนอต่อผูบ้ ริหาร และแจ้งส่วนราชการทราบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
งานข้อมูลและสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้อง
- งานศึกษารวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการที
่
เ่ กี่ยวข้อง
กับการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน และเรือ่ งอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานสารวจและรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของเทศบาลนครปากเกร็ด และ
สถิตติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน หรือการจัดบริการสาธารณะของทุกหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด
- งานศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทุกระดับ ทัง้ ระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับท้องถิน่ เพื่อ
ใช้ประการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
- งานสารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ปญั หา/ ความต้องการในการพัฒนา
ของภาคส่วนต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ได้แก่ ชุมชน ส่วนราชการ องค์กรเอกชน กลุ่ม
อาชีพ อสม. กลุ่มศาสนา สถานศึกษา เป็นต้น
- งานจัดทารายงานข้อมูลสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล
แผนชุมชน และข้อมูลอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- งานจัดทารายงานและบันทึกข้อมูล (e-plan) ในระบบสารสนเทศของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ โดยบันทึกข้อมูลในส่วนของการจัดทาแผน การอนุ มตั งิ บประมาณ
รายงานการดาเนินงานและ การติดตามประเมินผล
- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดทาและประสานแผนพัฒนา ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับท้องถิน่ ภายในจังหวัด
- งานส่งเสริมและประสานงานการดาเนินงานของศูนย์รไี ซเคิลชุมชน
พบสุข เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูข้ องเทศบาลนครปากเกร็ด
- งานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2) งานวิ จยั และประเมิ นผล มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
)

-9- งานการวิเคราะห์วจิ ยั ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภารกิจของ
เทศบาล
- งานประสานงาน รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อจัดทารายงาน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา เป็นรายไตรมาสและรายงานประจาปี
- งานตรวจสอบโครงการและเก็ บ ข้ อ มู ล ตั ว ชี้ ว ัด และการติ ด ตาม
ประเมินผลของโครงการพัฒนาตามแผนดาเนินการประจาปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนชุมชน
- งานประสานงานการติดตามประเมินผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การดาเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน การดาเนินงานตามนโยบายระดับต่าง ๆ
- งานพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการจัดทาตัวชีว้ ดั ของโครงการ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
- ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาเอกสาร และจัดประชุม
พิจารณาให้เงินอุดหนุนของเทศบาล
- งานจัดทารายงาน สถิตขิ อ้ มูลและงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(3) งานจัดทางบประมาณ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานจัดทาเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาล และ
เทศบัญญัตงิ บประมาณราจ่ายเพิม่ เติม (ถ้ามี)
- งานตรวจสอบการดาเนินการด้ านการงบประมาณของส่วนราชการ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบด้านการงบประมาณ
- งานส่งเสริมความรูด้ า้ นการงบประมาณให้แก่บุคลากรเทศบาลและผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง
- งานเสนอแนะและให้คาปรึกษาแนะนาด้านการจัดทางบประมาณ
- งานรวบรวม รายงาน ข้อมูลสถิตแิ ละวิเคราะห์งบประมาณ
- งานวางแผนการใช้จ่ายเงิน ควบคุ มและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
กองวิชาการและแผนงาน จัดทาแผนการใช้จา่ ยเงินของกองวิชาการและแผนงาน
- งานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาพัสดุสาหรับใช้ในการปฏิบตั งิ านของกอง
วิชาการและแผนงาน จัดทาแผนควบคุมครุภณ
ั ฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน
- งานควบคุ ม ตรวจสอบ ท าทะเบีย นครุ ภ ัณ ฑ์ข องกองวิช าการและ
แผนงาน
- งานรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุ น
เพื่อกาหนดแนวทาง ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในทางปฏิบตั ิ

-10- งานโต้ตอบหนังสือราชการ การรายงานข้อมูลด้านการงบประมาณ
ของเทศบาล ตามทีห่ น่วยงานต่างๆ เสนอขอข้อมูล
- งานจัดทาข้อมูลด้านการงบประมาณเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชนทราบ
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

2.3 ฝ่ ายบริ การและเผยแพร่วิชาการ ประกอบด้วยงาน 2 งานดังนี้
(1) งานบริ การข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่ น มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการ
วางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
- งานเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร ผลงาน และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
- งานเผยแพร่และสนับสนุ นการเผยแพร่ผลงาน นโยบาย กิจกรรมของ
รัฐบาล จังหวัด อาเภอและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานเผยแพร่และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ประจาชาติและท้องถิน่
ั ญาท้ อ งถิ่ น และ
- งานเผยแพร่ แ ละจัด ท าสื่อ ประชาสัม พั น ธ์ ภู ม ิป ญ
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิน่
- งานเผยแพร่ขอ้ มูลและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่
- งานสนับสนุ นสื่อ อุปกรณ์ และข้อมูลสาหรับการประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน
- งานติดตัง้ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
หอกระจายข่าว และวัสดุอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในชุมชน
- งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย กิจกรรม และ
ผลงานของเทศบาล
- งานควบคุม ดูแลและให้บริการสื่อและอุปกรณ์การประชาสัมพันธ์แก่
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกเทศบาล
- งานบันทึก จัดเก็บ และให้บริการค้นหา ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่
เกีย่ วข้องกับบุคคล หน่วยงาน กิจกรรมผลงานของเทศบาล
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั วางแผนการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมเพื่อ
เสนอแนะฝ่ า ยบริก ารพิจารณาวางหลัก เกณฑ์ป รับ ปรุง และแก้ ไ ขระเบีย บวิธ ีก ารปฏิบ ัติง านให้
เหมาะสม และสัมพันธ์กบั นโยบายของประเทศ
- ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์บริเวณห้องประชุม และภาคสนาม

-11- ดูแล ซ่อมแซมปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ของเทศบาล
- จัดทาทะเบียนของโสตทัศนูปกรณ์ และโสตทัศนวัสดุ รวมทัง้ เก็บสถิติ
อายุการใช้งานของอุปกรณ์ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการใช้งานที่มปี ระสิทธิภาพ และรายงานผล
การปฏิบตั งิ านให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2) งานบริ การและเผยแพร่วิชาการ มีห่ น้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานศึกษา รวบรวม วิเคราะห์จดั ระบบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการ
พัฒนา
- งานบริหารและพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ
- งานให้บริการและพัฒ นาระบบสารสนเทศ ศูน ย์บริการข้อมูล ข่าวสาร
เทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การเรียนรูช้ ุมชน
- งานควบคุ ม ดู แ ล บ ารุ ง รัก ษา ระบบเครือ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และ
อินเตอร์เน็ตของหน่ วยงาน
- งานพัฒนาการเรียนรูแ้ ก่บุคลากรของเทศบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานวิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูลการดาเนินงานของเทศบาลตามโครงการ
พิเศษและนโยบายของทางราชการ เช่น การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โครงการรางวัลพระปกเกล้า
- งานการรวบรวมระบบข้อมูลของเทศบาล และพัฒนาให้มคี วามทันสมัย
อยู่เสมอ โดยจัดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวก รวดเร็ว
- งานรวบรวม เผยแพร่ ข้อมูลการพัฒนาของเทศบาลทางสือ่
ประชาสัมพันธ์เอกสารสิง่ พิมพ์
- จัดให้มรี ะบบการให้บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยผ่านทางเว็บไซต์
ของเทศบาล และให้บริการอินเตอร์เน็ตชุมชนแก่ประชาชนรวมทัง้ เก็บสถิตกิ ารเข้าใช้บริการ
- งานจัดเตรียมข้อมูล เอกสารและดาเนินการจ้างที่ปรึกษาทาการศึกษา
วิจยั ผลการดาเนิ นงานตามภารกิจของเทศบาล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงระบบและรูปแบบการ
บริหารจัดการ
- งานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

2.4 ฝ่ ายนิ ติการ ประกอบด้วยงาน 3 งานดังนี้
(1) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานดาเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง

-12- งานดาเนินการสอบสวน สืบสวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้ าที่เทศบาล
กระทาผิดหรือถูกร้องเรียน กรณีกระทาละเมิด
- งานแก้ต่างคดีให้กบั เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล ทีถ่ ูกฟ้องร้องหรือถูกร้องเรียน
ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
- ดาเนินคดีกบั ผูก้ ระทาผิดตามข้อร้องเรียนทีก่ ระทาการฝา่ ฝืนกฎหมาย
- ประสานงานคดีกบั สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานอัยการจังหวั ด
ในการว่าต่างและแก้ต่างคดีแพ่งทุกชัน้ ศาล
- พิ จ ารณาด าเนิ น การตามข้ อ ร้อ งเรีย น,ข้อ ร้อ งทุ ก ข์ต่ า งๆ ที่ไ ด้ ร ับ
ร้อ งเรีย นมาทางศู น ย์ด ารงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทัง้ พัฒ นากระบวนการติด ตามเรื่อ ง
ร้องเรียนของหน่วยงาน
- ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น ส านั ก การช่ า ง ,กองการ
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ในการร่วมตรวจสอบอาคาร หรือสถานประกอบการที่ได้รบั การอนุ ญาต
หรือมิได้รบั อนุญาต หรือทีม่ กี ารกระทาความผิดฝา่ ฝืนตามกฎหมาย
- งานป้องกันและแก้ไขปญั หาการฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้อกับ
เทศบาล
(2) งานนิ ติกรรมสัญญา มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานให้คาปรึกษา ด้านระเบียบกฎหมาย พิจารณาวินิจฉัย ปญั หาข้อ
กฎหมาย ชีแ้ จงข้อกฎหมายต่างๆ แก่เทศบาล ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนทัวไป
่
- งานตรวจร่างสัญญา ตรวจร่างบันทึกข้อตกลง การขอขยายหรือต่อ
อายุสญ
ั ญาหรือเปลีย่ นแปลงแก้ไขสัญญา
- พิจารณาตรวจคาสัง่ ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฯ เช่น คาสัง่
ใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร คาสังอนุ
่ ญาตให้ขยายเวลาหรือต่อใบอนุ ญาต คาสังให้
่ รือ้
ถอนอาคาร คาสังให้
่ ระงับการก่ อสร้างอาคาร คาสังห้
่ ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร และ
คาสังอื
่ ่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น
- งานดาเนินคดี ทางคดีภาษีอากร ประสานงานกับสานักงานอัยการ
สูงสุด ฝา่ ยคดีภาษีและการดาเนินการบังคับคดี ยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ตามกฎหมาย
- พิจ ารณาตรวจค าสั ง่ ตามพระราชบัญ ญั ติก ารสาธารณสุ ข ฯ เช่ น
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจาหน่ ายและสะสมอาหารและการออก
คาสังอื
่ ่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น
- ร่วมพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ภาษีของผูเ้ สียภาษีในการขอให้พจิ ารณา
ประเมินภาษีใหม่

-13- ประสานงานให้ความร่วมมือกับสานักปลัดเทศบาล และกองสวัสดิการ
สังคมในการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิก สภาผูแ้ ทนราษฎร นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชน
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(3) งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี มีหน้าที่
เกีย่ วกับ
- งานเปรียบเทียบ ปรับ การกระทาผิดตามกฎหมาย
- งานรวบรวมกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบประกาศ และดาเนิน
พิจารณาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับอานาจหน้าทีข่ องเทศบาล
- งานพิจารณาร่างปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบประกาศ เทศ
บัญญัตทิ ไ่ี ม่ใช่เรือ่ งงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่าง ๆ ของเทศบาล
- งานการดาเนินการทางคดีของเทศบาล
- งานส่ งเสริมสนับ สนุ น งานวิชาการด้านกฎหมาย การฝึ ก อบรมแก่
ประชาชนส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

3. สานักการคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
3.1 ฝ่ ายบริ หารงานทั ่วไป มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานทีว่ สั ดุ
อุปกรณ์ ติดต่อ และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
- งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล ผูบ้ ริหารและพนักงาน
เทศบาล
- งานตรวจสอบแสดงรายการเกีย่ วกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ทีข่ อความร่วมมือ
- งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานทีร่ าชการ
- งานจัดทาคาสังและประกาศ
่
- งานขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริ ยิ าภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา
และผูท้ าคุณประโยชน์

-14- งานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์และร้องเรียน
- งานพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง การให้บาเหน็จความชอบเป็นกรณีพเิ ศษ
- งานการลาพักผ่อนประจาปี และการลาอื่น ๆ
- งานสวัสดิการต่าง ๆ
- งานด้านการประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
- งานการประชาสัมพันธ์
- งานรวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนงานของสานักการคลัง รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผน การติดตามผลและการรายงาน
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

3.2 ส่วนบริ หารการคลัง
3.2.1 ฝ่ ายพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานการซือ้ และการจ้าง
- งานการซ่อมและบารุงรักษา
- งานการจัดทาทะเบียนพัสดุ
- งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
- งานควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ
- งานการเช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

3.2.2 ฝ่ ายการเงิ นและบัญชี มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานการเงิ นและบัญชี มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและจัดทาทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทาบัญชีและทะเบียนทีเ่ กี่ยวข้องทุกประเภท
- งานจัดทารายงานประจาวัน ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่นๆ
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

3.2.3 ฝ่ ายสถิ ติและระเบียบการคลัง มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานสถิ ติและระเบียบการคลัง มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ

-15- งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ จัดทาระเบียบบัญชีควบคุม
การใช้จา่ ยเงินและการใช้จา่ ยพัสดุ
- งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
- งานจัดทาสถิติ การรับและจ่ายตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ
- งานจัดทาสถิติ การรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
- งานจัดทาสถิตริ ายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต
- งานสถิตเิ กี่ยวกับเงินสะสม เงินอุดหนุ น การโอนงบประมาณ เงินยืม
ทดรองจ่าย การจัดซือ้ จัดจ้าง เงินมัดจาประกันของ เงินประกันสัญญา
- งานจัดทารายงานสถานการณ์การคลัง
- งานให้บริการข้อมูลด้านสถิตกิ ารคลัง และประสานงานกับหน่ วยงาน
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

3.3 ส่วนพัฒนารายได้
3.3.1 ฝ่ ายผลประโยชน์ และกิ จการพาณิ ชย์ มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่างๆ
ดังนี้
(1) งานผลประโยชน์ และกิ จการพาณิ ชย์ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานจัดทาประกาศให้มายืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สนิ เพื่อชาระ
ภาษี
- งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีผทู้ อ่ี ยูใ่ นเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณจัดเก็บภาษี (ผ.ท.5)
- งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ หรือแบบคาร้อง
ของผูเ้ สียค่าธรรมเนียม
- งานพิจารณาการประเมินและกาหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมใน
เบือ้ งต้น เพื่อนาเสนอพนักงานและเจ้าหน้าที่
- งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผเู้ สียภาษี
- งานจัดเก็บและชาระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่นื
- งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีบารุงท้องที่ และ
ภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละราย
เป็นประจาวัน

-16- งานดาเนินงานเกีย่ วกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
- งานเก็บรักษา และการนาส่งเงินประจาวัน
- งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
- งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และ
รายได้อ่นื
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

3.3.2 ฝ่ ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงาน ต่างๆ
ดังนี้
(1) งานพัฒนารายได้ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
และการจัดหารายได้อ่นื ๆ ของเทศบาล
- งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปญั หาอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้
- งานวางแผนและโครงการเกีย่ วกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
- งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกาหนดค่า รายปี
ของภาษีบารุงท้องทีแ่ ละรายได้อ่นื
- งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2) งานเร่งรัดรายได้ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานจัด ท าหนั ง สือ แจ้ง ให้ ผู้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ เ สีย ภาษี ท ราบล่ ว งหน้ า
- งานตรวจสอบและจัดทาบัญ ชีรายชื่อของผู้ไม่ย่นื แบบแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ หรือคาร้องภายในกาหนด และรายชื่อผู้ไม่ชาระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อ่นื ๆ ภายใน
กาหนดของแต่ละปี
- งานจัด ท าหนั ง สือ แจ้ง เตือ นแก่ ผู้ เ สีย ภาษี กรณี ไ ม่ ย่ืน แบบแสดง
รายการทรัพย์สนิ ภายในกาหนด
- งานจัด ท าหนั ง สือ แจ้ง เตื อ นแก่ ผู้ เ สีย ภาษี กรณี ไ ม่ ม าช าระภาษี
ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่นื ภายในกาหนด
- งานประสานงานกับ ฝ่ ายนิ ติก ารเพื่อ ด าเนิ น คดีแ ก่ ผู้ไ ม่ ป ฏิบ ัติต าม
กฎหมายภาษีทอ้ งถิน่ (ไม่ยน่ ื แบบฯ และไม่ชาระภาษี) โดยเสนอให้ผบู้ งั คับบัญชาสังการ
่
- งานเกีย่ วกับการดาเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ

-17- งานประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

3.3.3 ฝ่ ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงาน
ต่างๆ ดังนี้
(1) งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานคัดลอกข้อมูลทีด่ นิ
- งานปรับข้อมูลแผนทีภ่ าษีบารุงท้องที่
- งานสารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
- งานตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สนิ และ
รหัสชื่อผูช้ าระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)
- การจัดทารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สนิ และงานบริการข้อมูล
- งานจัด เก็บ และดู แลบ ารุงรัก ษาแผนที่ภ าษีท ะเบีย นทรัพ ย์ส ิน และ
เอกสารข้อมูลต่างๆ
- งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สนิ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง (ผ.ท.1, 2
3, 4 ,5, 6, 8, 11, 12, 17)
- การจัดทารายงานประจาเดือน
- งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทเ่ี กี่ยวกับแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิ
- งานบริก ารข้อ มูล แผนที่ภ าษีบ ารุงท้อ งถิ่น และข้อ มูล แผนที่ภ าษี
โรงเรือน
- งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สนิ
- งานบริการข้อมูล ผูช้ าระภาษี
- งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสาเนา
- งานส่ ง เสริม การใช้ ป ระโยชน์ ข องข้อ มู ล แผนที่ภ าษี แ ละทะเบีย น
ทรัพย์สนิ
- งานประชาสัมพันธ์งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2) งานบริ ก ารข้ อ มู ล แผนที่ ภ าษี และทะเบี ย นทรัพ ย์ สิ น ในกรณี ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ านแผนทีแ่ ละทะเบียนทรัพย์สนิ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานควบคุมและระบบคอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ

-18- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบารุงท้องทีแ่ ละข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ นิ
-

งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สนิ
งานบริการข้อมูล ผูช้ าระภาษี
งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสาเนา
งานส่ ง เสริม การใช้ ป ระโยชน์ ข องข้อ มู ล แผนที่ภ าษี แ ละทะเบีย น

ทรัพย์สนิ
- งานประชาสัมพันธ์แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

4. สานักการช่าง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
4.1 ฝ่ ายบริ หารงานทั ่วไป มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณเอกสารราชการ และคาสัง่ ประกาศ ของหน่วยงาน
- งานบริหารงานบุคคล งบประมาณและสวัสดิการของหน่วยงาน
- งานจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณของหน่วยงาน
- งานประชาสัม พันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนเกี่ยวแก่
ภาระหน้าทีข่ องหน่วยงาน
- งานรับคาร้องขอ และเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วแก่ภาระหน้าทีข่ องหน่วยงาน
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

4.2 ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
4.2.1 ฝ่ ายควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานวิ ศวกรรม มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณเกีย่ วกับงานวิศวกรรม
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานวิศวกรรม
- งานสารวจ ออกแบบ ประมาณราคาด้านวิศวกรรมของหน่วยงาน
- งานจัดทาโครงการ เอกสารประกอบ และควบคุมการก่อสร้าง
ด้านวิศวกรรมของหน่วยงาน
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านวิศวกรรมของหน่ วยงาน
- งานให้คาปรึกษาทางด้านวิศวกรรมของหน่วยงาน

-19- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
(2) งานสถาปัตยกรรมและจัดทาแบบ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานสารบรรณเกีย่ วกับงานสถาปตั ยกรรม
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานสถาปตั ยกรรม
- งานสารวจ ออกแบบ และจัดทาแบบด้านสถาปตั ยกรรมและ
มัณฑนศิลป์ของหน่ วยงาน
- งานจัดทาโครงการ เอกสารประกอบ และควบคุมการก่อสร้างด้าน
สถาปตั ยกรรม และมัณฑนศิลป์ของหน่ วยงาน
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านสถาปตั ยกรรม และมัณฑนศิลป์ของ
หน่วยงาน
- งานให้คาปรึกษาทางด้านสถาปตั ยกรรม และมัณฑนศิลป์ของ
หน่วยงาน
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

4.2.2 ฝ่ ายวิ ศวกรรม มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานประมาณราคา มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานวางโครงงาน วางแผน ตรวจสอบและรวบรวมประเมินผลการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลส่วนควบคุมการก่อสร้าง
- งานวางแผนและควบคุ มการปฏิบ ัติงานเกี่ยวกับการออกแบบทาง
สถาป ตั ยกรรมและวิศ วกรรม การส ารวจ วางโครงการ รวบรวมวิเคราะห์ข้อ มูล ในงานออกแบบ
ก่อสร้าง
- งานวางแผนและควบคุมการจัดทาแบบรูปรายการก่อสร้าง กาหนด
รายละเอียดและวิธกี ารก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ
- งานวางแผนและควบคุมการจัดทาประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวบรวม
ค้น คว้าและวิเคราะห์ข้อ มูล ราคาวัส ดุ ก่ อ สร้างและครุภ ัณ ฑ์ ตรวจสอบการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ แนวทางและการ ปฏิบตั ติ รวจสอบการแบ่งงวดงานก่อสร้าง
- งานวางแผนและควบคุมการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็ นไปตามหลัก
วิชาการและรายละเอียดทีก่ าหนดในแบบรูปรายการ วางแนวทางแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในงานก่อสร้าง
การตรวจรับงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงิน
- งานวางแผนการซ่ อ มแซม บ ารุ ง รัก ษาสิ่ง ก่ อ สร้า งและครุ ภ ัณ ฑ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลหาแนวทางและวิธกี ารแก้ไขปรับปรุง

-20- งานศึกษาวิเคราะห์ ติดตามผลวิจยั งานทางสถาปตั ยกรรมและทาง
วิศวกรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบก่อสร้าง
- งานศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม รวบรวมผลวิจยั ความเปลี่ยนแปลงราคา
ของวัสดุก่อสร้างและแรงงานตามสภาวะการตลาดและเศรษฐกิจ เพื่อเป็ นข้อมูลในการประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง
- งานศึกษา ติดตาม รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการต่
่
างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานประมาณราคาและคานวณราคากลางให้เป็ นปจั จุบนั
- งานให้ ค าปรึก ษา แนะน าในการปฏิ บ ั ติ ง านแก่ เ จ้า หน้ า ที่ ร ะดับ
รองลงมา เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการต่างๆตามทีไ่ ด้รบั คาสังแต่
่ งตัง้
- งานให้คาปรึกษา แนะนา บริการประชาชนทางงานสถาปตั ยกรรมและ
วิศวกรรม ตอบปญั หาและชีแ้ จงเรือ่ งต่างๆเกีย่ วกับงานในหน้าที่
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

4.3 ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
4.3.1 ฝ่ ายควบคุมอาคาร มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคาร มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณเกีย่ วกับงานควบคุม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่น ทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานควบคุม
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่น ทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานควบคุมอาคารและตรวจรับรองอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านงานควบคุม ตามพ.ร.บ.ควบคุ ม
อาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานให้ค าปรึก ษาเกี่ย วเนื่ อ งกับ งานควบคุ ม ตาม พ.ร.บ.ควบคุ ม
อาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
(2) งานควบคุมผังเมืองและข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานจัดทาผังเมืองรวมและงานจัดทาผังเมืองเฉพาะ
- งานสารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง การรวบรวม การวัด สถิติ
ต่างๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผล

-21- งานให้ ค าปรึก ษาด้ า นผัง เมือ ง โดยใช้ เ ทคโนโลยีเ พื่ อ ให้ ท ัน ต่ อ
เหตุการณ์หรือความต้องการของประชาชน
- งานดาเนินการวางผังเมืองกาหนดมาตรการในการป้องกันปญั หาทางผังเมือง
- งานวิเคราะห์วจิ ยั โดยการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ด้านผังเมืองสิง่ แวดล้อม ฯลฯ
- งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
- งานปรับปรุงบริเวณทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั สาธารณภัย ผังชุมชน
- งานควบคุมตรวจสอบการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบและ
ออกแบบ
ผังเมือง
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(4) งานสารวจและระวังแนวเขต มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณเกีย่ วกับการควบคุมผังเมืองและดูแลทีส่ าธารณะ
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับการควบคุมผังเมือง
และดูแลทีส่ าธารณะ
- งานควบคุมผังเมือง,ระวังแนวเขตที่ดนิ และดูแลที่สาธารณะ รวมทัง้
ควบคุมงานจ้างเกีย่ วเนื่องกับการควบคุมผังเมืองและดูแลทีส่ าธารณะ
- งานศึ ก ษา วิเ คราะห์ วิ จ ัย ทางด้ า นควบคุ ม ผัง เมือ งและดู แ ลที่
สาธารณะ
- งานให้คาปรึกษาเกีย่ วเนื่องกับควบคุมผังเมืองและดูแลทีส่ าธารณะ
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

4.4 ส่วนการโยธา
4.4.1 ฝ่ ายสาธารณูปโภค
(1) งานบูรณะสาธารณูปโภค มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณเกี่ยวกับงานบูรณะสาธารณูปโภค
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานบูรณะ
สาธารณูปโภค
- งานบูรณะสาธารณูปโภค และวางโครงการ รวมทัง้ ควบคุมการ
ก่อสร้างเกีย่ วเนื่องการบูรณะสาธารณูปโภค

-22- งานพัสดุ และอุปกรณ์เกีย่ วกับงานบูรณะสาธารณูปโภค
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านบูรณะสาธารณูปโภค
- งานให้คาปรึกษาเกีย่ วเนื่องกับงานบูรณะสาธารณูปโภค
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
(2) งานจัดสถานที่และไฟฟ้ า มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณเกีย่ วกับงานจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานจัดสถานทีแ่ ละ
ไฟฟ้า
- งานจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า และวางโครงการ รวมทัง้ ควบคุมการ
ก่อสร้างเกีย่ วเนื่องกับงานจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า
- งานพัสดุ และอุปกรณ์ดา้ นจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านงานจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า
- งานให้คาปรึกษาเกีย่ วเนื่องกับงานจัดสถานทีแ่ ละไฟฟ้า
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
(3) งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณเกีย่ วกับงานศูนย์เครือ่ งจักรกล
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานศูนย์เครือ่ งจักรกล
- งานศูนย์เครือ่ งจักรกล และวางโครงการ รวมทัง้ ควบคุมการก่อสร้าง
เกีย่ วเนื่องกับงานศูนย์เครือ่ งจักรกล
- งานพัสดุดา้ นอะไหล่ และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครือ่ งจักรกล
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านงานศูนย์เครือ่ งจักรกล
- งานให้คาปรึกษาเกีย่ วเนื่องกับงานศูนย์เครือ่ งจักรกล
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
(4) งานวิ ศวกรรมจราจร มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารบรรณเกีย่ วกับงานวิศวกรรมออกแบบจราจร
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานวิศวกรรม
ออกแบบจราจร
- งานวิศวกรรมออกแบบจราจร และวางโครงการ รวมทัง้ ควบคุมการ
ก่อสร้างเกีย่ วเนื่องกับงานวิศวกรรมออกแบบจราจร
- งานพัสดุ และอุปกรณ์เกีย่ วกับงานวิศวกรรมออกแบบจราจร

-23- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านงานวิศวกรรมออกแบบจราจร
- งานให้คาปรึกษาเกีย่ วเนื่องกับงานวิศวกรรมออกแบบจราจร
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
(5) งานสวนสาธารณะ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานสารบรรณเกีย่ วกับงานสวนสาธารณะ
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานสวนสาธารณะ
- งานดูแลรักษาและตกแต่งสวนสาธารณะ , พืน้ ทีร่ มิ และเกาะกลาง
ถนน ,พืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน และบริเวณงานพิธตี ่างๆ
- งานวางโครงการรวมทัง้ ควบคุมการก่อสร้างเกีย่ วเนื่องกับงาน
สวนสาธารณะ
- งานเรือนเพาะชาต้นไม้ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และงาน
เกีย่ วเนื่อง
- งานพัสดุ และอุปกรณ์เกีย่ วกับงานสวนสาธารณะ
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านสวนสาธารณะ
- งานให้คาปรึกษาเกีย่ วเนื่องกับงานสวนสาธารณะ
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

4.5 ส่วนช่างสุขาภิ บาล
4.5.1 ฝ่ ายช่างสุขาภิ บาล
(1) งานดูแลรักษาท่อระบายน้า มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานสารบรรณเกีย่ วกับงานดูแลรักษาระบบระบายน้ า
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานดูแลรักษาระบบระบาย
น้ า

- งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า และวางโครงการ รวมทัง้ ควบคุมการ
ก่อสร้างเกีย่ วเนื่องกับงานดูแลรักษาระบบระบายน้ า
- งานพัสดุ และอุปกรณ์เกีย่ วกับงานดูแลรักษาระบบระบายน้ า
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านงานดูแลรักษาระบบระบายน้ า
- งานให้คาปรึกษาเกีย่ วเนื่องกับงานดูแลรักษาระบบระบายน้า
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
(2) งานเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ

-24- งานสารบรรณเกีย่ วกับงานเครือ่ งจักรกลและซ่อมบารุงส่วนช่าง
สุขาภิบาล
- งานรับคาร้องขอและเรือ่ งราวร้องทุกข์เกีย่ วกับงานเครือ่ งจักรกลและ
ซ่อมบารุงส่วนช่างสุขาภิบาล
- งานเครือ่ งจักรกลและซ่อมบารุงส่วนช่างสุขาภิบาล และวางโครงการ
จัดซือ้ จัดจ้างรวมทัง้ ควบคุมการก่อสร้างเกีย่ วเนื่องกับงานเครือ่ งจักรกลและซ่อมบารุง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล
- งานพัสดุดา้ นอะไหล่ และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครือ่ งจักรกล
- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทางด้านงานเครือ่ งจักรกลและซ่อมบารุง
ส่วนช่างสุขาภิบาล
- งานให้คาปรึกษาเกีย่ วเนื่องกับงานเครือ่ งจักรกลและซ่อมบารุงส่วน
ช่างสุขาภิบาล
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา

4.5.2 ฝ่ ายจัดการคุณภาพน้า มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานวิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้อม มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานออกแบบระบบจัดการมลพิษ เช่น น้าเสีย,อากาศ
- งานควบคุมระบบบาบัดน้ าเสียชุมชน
- งานขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้าเสีย
- งานควบคุมจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ าเสีย
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้า อากาศ
- งานบารุงดูแลรักษาท่อรวบรวมน้ าเสีย
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
5. กองการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้
5.1 งานธุรการ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
- งานด้านธุรการและสารบรรณ
- การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ฯ
- จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม และการ
โอนเงินงบประมาณ
- จัดทาแผนการใช้จา่ ยเงิน รายงานตามไตรมาส

-25- ควบคุมงบประมาณรายจ่ายของกองการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
- ควบคุมการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆ
- ควบคุมดูแล รับผิดชอบการใช้ การบารุง ซ่อมแซมรถยนต์ของกองการ
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
- ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น และรายงานการใช้
น้ามันเชือ้ เพลิงตามระเบียบการใช้รถยนต์ของกองการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
- ควบคุมดูแลการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ของกองการสาธารณสุขฯ
- ควบคุมการลาพักผ่อนประจาปี
- เป็นเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุของกองการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
- จัดทาทะเบียนและควบคุมพัสดุ ทรัพย์สนิ ของกองการสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม
- งานจัดซือ้ – จัดจ้าง พัสดุต่างๆ ของกองการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
5.2 ฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุข มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- ประสานงาน และจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เทศบาล โดยประสานงาน และความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ระดับอาเภอ และจังหวัด
- ประสานงานแผนปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ หรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
- ประสานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนสุขภาพชุมชน และ
แผนป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
- งานร้องเรียน /ร้องทุกข์ศูนย์ดารงธรรมรวบรวม และรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาเดือน รายไตรมาสตามแผนการปฏิบตั งิ านสาธารณสุข
- งานด้านการตรวจสอบภายใน องค์กร และการควบคุมความเสีย่ งของกอง
การสาธารณสุขฯ
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
- ช่วยงานรักษาพยาบาลเคลื่อนที่
- งานประเมินผลด้านการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
- จัดให้ม ี และ/หรือดาเนินการสารวจข้อมูลด้านสาธารณสุข และสิง่ แวดล้อม
เพื่อการวางแผน และประเมินผลให้เป็ นปจั จุบนั
(2) งานพัฒนาคุณภาพบริ การและฝึ กอบรม มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ

-26- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยบริการต่างๆ ของกองการ
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
- ติดตาม และประเมินผลด้านการพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยบริการ
ต่างๆ ของกองการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
- งานวิจยั ด้านสาธารณสุข และสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ
- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ของกองการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
- ประสาน และ/หรือจัดทาประวัตกิ ารฝึกอบรม /การลาศึกษาต่อของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
- ประสาน และ/หรือจัดทาคาสังเข้
่ าร่วมการประชุม /ฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
- ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพบุคลากรของกองการสาธารณสุข ด้านวิชาการ
และด้านบริการ
- จัดทามาตรฐาน การปฏิบตั งิ านด้านวิชาการ และด้านบริการ
(3) งานฐานข้อมูล สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- จัดให้มรี ะบบฐานข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ดูแลและ
เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (Network) ของกองการสาธารณสุขและ สิง่ แวดล้อม
- ติดตามการนาเข้าข้อมูลของงานต่างๆในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการสารสนเทศของกองการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ให้เป็ นปจั จุบนั
- จัดให้ม ี และหรือจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการสาธารณสุข และ
สิง่ แวดล้อม เพื่อใช้ในการวางแผน ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ผ่าน Website เทศบาลนคร
ปากเกร็ด
(4) งานรักษาความสะอาด มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- วางแผน ควบคุมกากับ และปฏิบตั งิ านด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ที่
บริการรักษาความสะอาดของเทศบาล/การขนส่ง
- วางแผน ควบคุมกากับ และดูแลการปฏิบตั งิ านด้านการรักษาความสะอาด
สถานทีส่ าธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล
- ควบคุมดูแลการใช้และเบิกจ่ายน้ ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น และรายงาน
การใช้น้ามันเชือ้ เพลิงของรถยนต์บรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย และเครือ่ งจักรกลทุกประเภทของ
งานรักษาความสะอาด

-27- ควบคุมกากับ ดูแลและรับผิดชอบการใช้ การบารุงซ่อมแซม รถยนต์
ประเภทต่างๆ รถยนต์บรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย เครื่องมือ เครือ่ งใช้ และเครือ่ งจักรกลทุก
ประเภท ของงานรักษาความสะอาด
- ควบคุมกากับ และดูแลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้าง พนักงานจ้าง งานรักษา
ความสะอาดให้เป็ นไปตามระเบียบฯ
- แก้ไขปญั หาเดือดร้อนราคาญต่างๆ ในขอบเขตภารกิจของงานของงาน
รักษาความสะอาด
- จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อการวางแผน และพัฒนาระบบ
บริการของงานรักษาความสะอาด
(5) งานลดคัดแยกขยะและบริ การสิ่ งปฏิ กลู มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- วางแผน ควบคุมกากับ การบริหารจัดการ และปฏิบตั งิ านด้านลด คัด
แยกขยะนากลับมาใช้ใหม่และงานบริการสิง่ ปฏิกูล
- งานจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
- การพัฒนาระบบบริการ การจัดเก็บ ขนถ่าย และกาจัดสิง่ ปฏิกูล
- งานพัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
- งานส่งเสริม สนับสนุ นกิจกรรม การลด คัดแยกขยะและนากลับมาใช้ใหม่
จากต้นทางของการผลิตขยะทัง้ ในภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ
- งานส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด คัดแยกขยะ
มูลฝอยและการนากลับมาใช้ใหม่
(6) งานส่งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั
- งานประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
- งานเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
- งานป้องกัน รักษา และฟื้ นฟูสภาพสิง่ แวดล้อม
- งานเกีย่ วกับมาตรฐานสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่
- งานพัฒนาศูนย์เรียนรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย การแปร
รูปขยะ การนากลับมาใช้ใหม่ การบาบัดนาเสียของครัวเรือน และชุมชนและส่งเสริมการอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมอื่นๆ
- งานสิง่ แวดล้อมศึกษา การสอนและการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
ให้แก่ประชาชน
(7) งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ

-28- งานด้านวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า วิจยั รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพ
ปญั หา เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย
- งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
- งานพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการจัดการขยะมูลฝอย
- งานพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยทัวไป
่ ขยะมูลฝอยติดเชือ้ ขยะ
อันตรายให้ได้ตามมาตรฐานทางวิชาการ/กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
(8) งานคุ้มครองผูบ้ ริ โภค มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานวางแผน ควบคุมกากับ และปฏิบตั งิ านด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
- งานตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานสถานประกอบการ และผูป้ ระกอบการ
ร้านจาหน่ ายอาหาร ตลาดสด แผงลอยจาหน่ ายอาหาร ตามหลักการสุขาภิบาลและระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(9) งานสุขาภิ บาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุราคาญ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานวางแผน ควบคุมกากับ และดาเนินงานการปฏิบตั งิ านด้านการรับ
เรือ่ งราวร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานเก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและตรวจทาง
ชีวภาพ
- การปฏิบตั งิ านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านอาหารและความปลอดภัยด้านอาหาร
ตามกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
- ให้ความรูแ้ ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
- งานติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ และการรายงานผล
การดาเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานวางแผน และควบคุมการดาเนินงานด้านสุสานและฌาปนสถาน การ
พัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลเมือง และงานสุสานและฌาปนสถาน
(10) งานสุขาภิ บาลสถานประกอบการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานตรวจตรา ควบคุมกากับดูแล และดาเนินงานด้านการประกอบการตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
- งานอนุ ญาตใบรับรองการแจ้ง ต่ออายุ ใบอนุ ญ าตสถานประกอบการ และ
การออกคาสังต่
่ างๆ ตามพระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ.2535
- งานตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานพัฒนาและปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน
ของสถานประกอบการให้ได้ตามหลักการทางวิชาการและระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

-29- ให้ความรูแ้ ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน
5.3 ฝ่ ายบริ การสาธารณสุข มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานศูนย์บริ การสาธารณสุข 1 มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค งานรักษาพยาบาล และ
พืน้ ฟูสภาพผูป้ ว่ ยระดับปฐมภูม ิ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบอย่างผสมผสาน ทัง้ เชิงรับและเชิงรุก และงาน
บริการสุขภาพตามนโยบายประกันสุขภาพ และประกันสังคมของรัฐบาล
- งานระบบส่งต่อผูป้ ่วยและการช่วยเหลือพยาบาลผูป้ ว่ ยภาวะฉุ กเฉินทัง้ ใน
เวลาและนอกเวลาราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
- งานบริห ารจัด การอาคารสถานที่ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้
เวชภัณ ฑ์ แ ละทรัพ ยากรการบริ ก ารสุ ข ภาพอื่ น ๆ ให้ เ พี ย งพอและพร้อ มบริก ารผู้ ป่ ว ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ด้านคุณภาพ และการป้องกันการ ติดเชือ้
- งานบริหารจัดการ รถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน ให้มปี ระสิทธิภาพพร้อมใน
การใช้งานและให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เป็ นไปตามมาตรฐาน
- บริหารจัดการและพัฒนางานบริการสุขภาพปฐมภูมใิ ห้มมี าตรฐาน มีการ
จัดทา หรือมีมาตรฐานการให้การพยาบาล เป็นคู่มอื แนวทางในการให้บริการสุขภาพ
- งานบริห ารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รบั ผิดชอบ
และใช้ขอ้ มูลเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อเนื่อง และผสมผสาน
- จัด ให้ม ีระบบบริก ารให้ค าปรึก ษาและการจัด กิจ กรรมส่ งเสริม สุ ข ภาพ
ป้องกันโรค การแก้ไขปญั หาสุขภาพ ทัง้ ทางกายและทางจิต
- ดาเนินงานบริการเงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินทุ นหมุนเวียน ค่ ารัก ษาพยาบาลและเวชภัณ ฑ์ พ.ศ.2530 และกฎหมายระเบียบอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(2) งานศูนย์บริ การสาธารณสุข 2 มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ ควบคุมโรค งานรักษาพยาบาล และ
พืน้ ฟูสภาพผูป้ ว่ ยระดับปฐมภูม ิ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบอย่างผสมผสาน ทัง้ เชิงรับและเชิงรุก และงาน
บริการสุขภาพตามนโยบายประกันสุขภาพ และประกันสังคมของรัฐบาล
- งานระบบส่งต่อผูป้ ่วยและการช่วยเหลือพยาบาลผูป้ ว่ ยภาวะฉุ กเฉินทัง้ ใน
เวลาและนอกเวลาราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
- งานบริห ารจัด การอาคารสถานที่ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้
เวชภั ณ ฑ์ แ ละทรัพ ยากรการบริก ารสุ ข ภาพอื่ น ๆให้ เ พี ย งพอและพร้ อ มบริก ารผู้ ป่ ว ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ด้านคุณภาพ และการป้องกันการ ติดเชือ้

-30- งานบริหารจัดการ รถยนต์ รถพยาบาล ฉุ กเฉิน ให้มปี ระสิทธิภาพพร้อม
ในการใช้งานและให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน
- บริหารจัดการและพัฒนางานบริการสุขภาพปฐมภูมใิ ห้มมี าตรฐาน มีการ
จัดทา หรือมีมาตรฐานการให้การพยาบาลเป็นคู่มอื แนวทางในการให้บริการสุขภาพ
- งานบริห ารจัดการระบบข้อมูลของสุขภาพประชาชนในพื้นที่รบั ผิดชอบ
และใช้ขอ้ มูลเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อเนื่อง และผสมผสาน
- จัดให้มรี ะบบบริการให้คาปรึกษาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค การแก้ไขปญั หาสุขภาพ ทัง้ ทางกายและทางจิต
- ดาเนินงานบริการเงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ พ.ศ.2530 และกฎหมายระเบียบอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(3) งานทันตสาธารณสุข มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- จัดให้มบี ริการด้านทันตกรรมและส่งเสริมป้องกันโรคทางทันตกรรมทัง้ เชิง
รุกและเชิงรับ ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
- ให้คาปรึกษา ส่งต่อ และส่งเสริมด้านทันตกรรม
- บริหารจัดการและพัฒนางานทันตกรรมให้มมี าตรฐาน มีการจัดทาหรือมี
มาตรฐาน การบริการทันตกรรม เป็นคู่มอื แนวทางใน การให้บริการทันตกรรม
- บริหารจัดการ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เวชภัณฑ์
และทรัพยากรอื่นๆ ให้เพียงพอพร้อม ให้บริการ ทันตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางด้านวิชาการ ด้านคุณภาพ และการป้องกันการติดเชือ้
- งานบริหารจัดการ ระบบข้อมูล ทันตสาธารณสุข และใช้ขอ้ มูลในการดูแล
สุขภาพฟนั ผูป้ ว่ ย
- ให้ความรูแ้ ละเผยแพร่ความรูด้ า้ นทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน
(4) งานสัตวแพทย์ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานบริการสุขภาพสัตว์ ทัง้ เชิงรับและเชิงรุก ในเวลาราชการ และนอก
เวลาราชการ
- เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์และโรคสัตว์ส่คู น ให้มปี ระสิทธิภาพ
กรณีมกี ารระบาดโรคสัตว์ ให้มแี ผนการกาจัด และควบคุมโรคทีร่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ
- งานควบคุ ม การฆ่ า สัต ว์ และการจ าหน่ า ยเนื้ อ สัต ว์ ตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้องอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ

-31- บริหารคาปรึกษา ให้ความรูแ้ ละเผยแพร่ความรู้ เรื่องการเลี้ยงสัตว์ การ
ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์แก่ประชาชน
- บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ
พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการระบบข้อมูลของงานสัตวแพทย์ให้มปี ระสิทธิภาพ และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงาน
(5) งานส่งเสริ มสุขภาพ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- บริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ทุกกลุ่มวัย เชิงรับและเชิงรุกให้ม ี
ประสิทธิภาพ
- บริการและส่งเสริมสนับสนุน การวางแผนครอบครัว
- ดาเนินงานอนามัยโรงเรียน
- ดาเนินงานโภชนาการทุกกลุ่มวัย
- ให้ความรูส้ ่งเสริมสนับสนุ นการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
- งานสุขศึกษาให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
- บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ และเวชภัณฑ์ ให้เพียงพอ
พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
- บริหารจัดการระบบข้อมูลของงานส่งเสริมสุขภาพ ให้มปี ระสิทธิภาพ และ
ใช้ขอ้ มูลในการวางแผนดาเนินงาน
(6) งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- ด าเนิ น งานสาธารณ สุ ข สาธารณ สุ ข มู ล ฐานให้ ค รอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพ
- ส่ งเสริม สนับสนุ นการด าเนิน งานสาธารณสุ ขมูล ฐานของ อสม. และจิต
อาสากลุ่มต่างๆ
- นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อส
ม. และจิตอาสากลุ่มต่างๆ
- พัฒนาศักยาภาพของ อสม.และจิตอาสาในการดาเนินงานสาธารณสุข มูล
ฐาน และด้านสิง่ แวดล้อม
- ส่ ง เสริม สนั บ สนุ นให้ อสม. และจิต อาสาด าเนิ น งานจัด การด้ า น
สิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการมีสุขภาพดี

-32- ส่ งเสริมสนับ สนุ น ให้ อสม. และจิต อาสา จัด กิจกรรมบริก ารสุ ข ภาพใน
ชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง และประชาชนในชุมชน ตามหลักการ พึง่ ตนเอง
- บริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เพียงพอพร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการระบบข้อมูลของงานสนับสนุ นสุขภาพภาคประชาชนให้ม ี
ประสิทธิภาพ และ ใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการดาเนินงาน
(7)งานส่งเสริ มสุขภาพจิ ตและผูส้ งู อายุ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานวางแผนพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน สุขภาพจิตและผู้สูงอายุ และ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิต และผูส้ งู อายุทงั ้ เชิงรับและเชิงรุก
- งานพัฒ นาศักยภาพและสร้างการมีส่วนการดาเนินงานสุขภาพจิต และ
ผูส้ งู อายุในชุมชนขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
- งานนิเทศและประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสนับสนุ นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต และดาเนินงาน
สุขภาพจิต และผูส้ งู อายุในชุมชน
- งานวิชาการ ค้นคว้า วิจยั และเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการแก่ประชาชน
บริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ให้เพียงพอ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการระบบข้อมูลของงานส่งเสริมสุขภาพจิต ให้มปี ระสิทธิภาพ
และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการดาเนินงาน
- บริหารจัดการและพัฒนางานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มคี ุณภาพ
และ
ประสิทธิภาพ
- ให้ความรูแ้ ละเผยแพร่ความรูก้ ารป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อแก่
ประชาชน
(8) ป้ องกันและควบคุมโรคติ ดต่อ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชิงรุกทัง้ ในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ ให้มปี ระสิทธิภาพ
- การบริการสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรค ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข กาหนด
นโยบายและแนวทางไว้
- งานป้องกันและควบคุมการใช้ยาและสารเสพติด

-33- งานกาจัดแมลงและสัตว์นาโรค และกาจัดทาลายแหล่งเพาะพันธุแ์ มลงและ
สัตว์นาโรค
- ดาเนินงานวางแผนป้องกันและควบคุมโรค อุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ้า โรคระบาด
และภัยสุขภาพ ให้มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว
- งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
- ดาเนินงานระบาดวิทยา ให้มปี ระสิทธิภาพ และบริหารจัดการข้อมูลของ
งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน
- บริหารจัดการ ครุภณ
ั ฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และทรัพยากรการบริการ
สุขภาพอื่นๆ ให้เพียงพอ พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและปลอดเชือ้
(9) งานป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- ให้บริการและส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
เชิงรับและเชิงรุกให้มปี ระสิทธิภาพ
- งานพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมการดาเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อในชุมชน ขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน และอาสาสมัครสารณสุข/ จิต
อาสา
- งานส่งเสริมสนับสนุ นการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อใน
ชุมชน โดย อสม. และ จิตอาสา
- ให้ค วามรู้ เผยแพร่ค วามรู้ก ารป้ อ งกันและควบคุ มโรคไม่ติดต่ อ ให้แก่
ประชาชน
- บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และทรัพยากรการบริการ
สุขภาพอื่นๆ ให้เพียงพอและพร้อมบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริห ารจัดการระบบข้อมูลของงานป้องกันและควบคุ มโรคไม่ติดต่ อให้ม ี
ประสิทธิภาพและใช้ในการวางแผนดาเนินงาน

6. กองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
6.1 ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
่ มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- จัดเก็บ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือราชการ
- งานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือ เสนอแฟ้ม
- งานดูแล รักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการในเรือ่ งสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ

-34-

งานประสานเกี่ยวกับประชุม
งานตรวจสอบแสดงรายการเกีย่ วกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
งานสาธารณกุศลของท้องถิน่ และหน่วยงานต่างๆ ทีข่ อความช่วยเหลือ
งานจัดทาคาสังและประกาศ
่
งานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์และร้องเรียน
งานลาพักผ่อนประจาปี และการลาอื่นๆ
งานสวัสดิการต่างๆ
งานด้านประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
งานจัดทาบัญชีทะเบียนพัสดุ การควบคุมดูแล และการยืมพัสดุของ

กอง
- งานขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและ
ผูท้ าคุณประโยชน์
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(2) งานงบประมาณ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิก จ่าย
และสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญ คู่จ่ายเงินประเภท ทัง้ ในและนอกงบประมาณ
รวมถึงการลงบัญชีทารายการบัญชี
- งานรวบรวมรายละเอียดและดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกอง
เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทางบประมาณ การทาหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
- งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง
- งานเกี่ยวกับการทาบัญชีถอื จ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบ
และวิธกี ารที่สานักงบประมาณกาหนด เช่น จัดทาแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอ
จ่ายประจาปี การจัดทาบัญ ชีถือจ่ายเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ การจัดสถิติเงินเดือน
พนักงานครูเทศบาล การจัดทาสถิตปิ ระกอบบัญชีถอื จ่ายประจาปี ซึง่ แสดงจานวนโรงเรียน นักเรียน
ห้องเรียน และครู
- งานการพัส ดุ เช่ น งานเกี่ย วกับ การขอนุ ม ตั ิ จัด หา จัด จ้าง เบิก จ่า ย
ซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทาบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสาคัญ หลักฐานเอกสาร
เกีย่ วกับพัสดุ
(3) งานวางแผนและโครงการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ

-35- งานวางแผนและโครงการด้านการศึกษา
- งานประเมินผลทางด้านการศึกษา
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(4) งานระบบสารสนเทศ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานติดตาม รวบรวม และเผยแพร่ขอ้ มูลทางด้านการศึกษา
- งานให้บริการข้อมูลทางด้านการศึกษา
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

6.2 ฝ่ ายบริ หารการศึกษา มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานการเจ้าหน้ าที่ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลทีส่ งั กัดกองการศึกษา
- การกาหนดตาแหน่ง การบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้าย เลื่อนระดับการ
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
- การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี
- การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา
การศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่
- การดาเนินการทางวินยั ร้องเรียนและร้องทุกข์
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- วางแผนบุคลากรทางการศึกษา
- จัดทาทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประวัติ
- งานเกีย่ วกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
- งานขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและ
ผูท้ าประโยชน์
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องและตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(3) งานโรงเรียน มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จานวนโรงเรียน ,จานวนอาคาร,
ครู-นักเรียน)
- งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่างๆ ของโรงเรียน

-36- งานพิจารณาจัดตัง้ ยุบเลิกโรงเรียน
- งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มอื ครู สื่อการสอน
แก่โรงเรียน
- งานจัดตัง้ และส่งเสริมสมาคมครู และมูลนิธติ ่างๆ ตลอดจนการ จัดตัง้
กรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
- งานเผยแพร่ขา่ วสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของ
ทางราชการอันเกี่ยวกับการดาเนินงานโรงเรียน
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
- งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
- งานปลูกฝงั วินยั และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
- งานปลูกฝงั ประชาธิปไตยให้กบั เด็กและชุมชน
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(4) งานกิ จการนักเรียน มีหน้าที่
- งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
- งานสารวจเด็กทีม่ อี ายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้า
เรียนตามพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา
- งานเกีย่ วกับเด็กทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
- งานวิเคราะห์วจิ ยั ศึกษาสาเหตุทน่ี กั เรียนประพฤติตวั ไม่เหมาะสม
- งานประสานงานกับสถานศึกษา ผูป้ กครอง และหน่วยงานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
- งานลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี
- งานจัดทารายงานการศึกษาและสถิตขิ อ้ มูลต่างๆ
- งานตรวจสอบสถานที่ ทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย
- งานแนะนาตักเตือนห้ามปรามนักเรียนทีป่ ระพฤติตวั ไม่เหมาะสม
แล้วรายงานเสนอผูบ้ งั คับบัญชาหรือนาตัวนักเรียนมาสอบสวน
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(5) งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- เตรียมความพร้อมให้กบั เด็กปฐมวัย ตามแนวจัดประสบการณ์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา

-37- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในเขตความรับผิดชอบได้รบั บริการอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
- ส่งเสริมและสนับสนุ นรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี
หลากหลายสาหรับเด็กปฐมวัยให้มคี ุณภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นเด็กเป็ น
ศูนย์กลาง
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(6) งานส่งเสริ มคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานดูแลการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
- ควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(7) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
- จัดทา จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร
- จัดอบรมครูในการส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับการผลิต และการใช้ส่อื การ
เรียนตามหลักสูตร
- พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

6.3 ฝ่ ายส่งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่
ควบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย มี
หน้าที่

-38- งานการสารวจ รวบรวมข้อมูลสถิตติ ่างๆ เกีย่ วกับการศึกษานอก
โรงเรียน
- งานเกีย่ วกับการศึกษาผูใ้ หญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
- งานรณรงค์เพื่อการรูห้ นังสือเผยแพร่ขา่ วสารต่างๆ แก่ประชาชน
ทัวไป
่
- งานการอบรมปกครองดูแลแนะนาการศึกษาการแนะแนวอาชีพและ
แก้ไขปญั หาต่างๆ แก่ประชาชนทัวไป
่
- งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใ้ หญ่
- งานควบคุมตรวจสอบติดตามผล การวัดผล และการประเมินผล
การศึกษาผูใ้ หญ่
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(2) งานห้องสมุดพิ พิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา มี
หน้าที่
- ควบคุมดูแลห้องสมุด
- งานจัดทารายงานเกี่ยวกับการยืม คืน หนังสือ ทะเบียนสมาชิก
การให้บริการ แก่ประชาชน
- งานให้บริการและส่งเสริมการใช้หอ้ งสมุดเป็นแหล่งวิชาการและ
สถานทีพ่ กั ผ่อน หย่อนใจ
- งานกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(3) งานกิ จกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่
- งานพัฒนาเยาวชน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ
- งานเกีย่ วกับศูนย์เยาวชน

-39- งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
- งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยูค่ ่ายพักแรม
- งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
- งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ
- งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(4) งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่
- กาหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกาลัง
กาย
เพื่อสุขภาพของประชาชน
-

จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป
่
การจัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่างๆ
การดูแล บารุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอานวยความ สะดวก

แก่ผใู้ ช้
- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(5) งานส่งเสริ มศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่
- กาหนดแผนปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
- การดาเนินกิจการทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม
- การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- ประชาสัม พั น ธ์ ง านด้ า นการศาสนา การส่ ง เสริม ศี ล ธรรมและ
จริยธรรม
- การจัด นิ เ ทศ การจัด ตัง้ ชมรม มู ล นิ ธ ิเ กี่ ย วกับ ศาสนา ศีล ธรรม
จริยธรรม
- กาหนดแผนปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีทอ้ งถิน่ งาน
ศิลป
หัตถกรรมท้องถิน่ งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่ และงานอนุรกั ษ์ทรัพยากรสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่
- การดาเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิน่
- การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
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- งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.4 หน่ วยศึกษานิ เทศก์ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานสารวจความต้องการและปญั หาทางการศึกษา
-

งานจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตทิ างการศึกษา
งานวิจยั ทางการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร
งานให้บริการทางการศึกษาทัวไปด้
่ วยการนิเทศให้คาปรึกษาแนะนาปญั หาทาง

วิชาการ
- งานเขียนเอกสาร ตารา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
- งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทาง
การศึกษา
- งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
- งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
- งานประสานงานการดาเนินงานด้านวิชาการกับหน่ วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.5 โรงเรียน

7. กองสวัสดิ การสังคม แบ่งหน่วยงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
7.1 งานธุรการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับงานธุรการของกอง หรืองานดังต่อไปนี้
- งานสารบรรณ
- งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรือ่ งสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
- งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
- งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
- งานจัดทาคาสังและประกาศ
่
- งานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์และร้องเรียน
- งานพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนและการให้บาเหน็จความชอบกรณีพเิ ศษ
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
- งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่นๆ
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7.2 ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
-

งานสงเคราะห์ประชาชนผูท้ ุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ท่พี ง่ึ
งานสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ติ ่าง ๆ
งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
งานให้คาปรึกษา แนะนา และเผยแพร่ความรูใ้ นด้านสังคมสงเคราะห์
งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(2) งานส่งเสริ มและสวัสดิ การสังคม มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่สงั คม
- งานประสานและร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในด้านสวัสดิการสังคม
- งานให้คาปรึกษา แนะนาด้านสวัสดิการสังคม แก่ผมู้ าขอรับ
- งานสารวจวิจยั สภาพปญั หาด้านสวัสดิการสังคมของชุมชน
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7.3

ฝ่ ายพัฒนาอาชีพ มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่าง ๆ ดังนี้

(1) งานส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
1. งานฝึกอบรมอาชีพสาหรับประชาชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน
- งานฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้
- งานฝึกอบรมอาชีพระยะยาว
- งานฝึกอบรมทักษะอาชีพตามความต้องการของชุมชน
2. งานพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
- จัดอบรมและศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการด้านตลาด ด้านการ
ออกแบบและการผลิต
- การส่งเสริมและพัฒนาความรูท้ กั ษะการประกอบอาชีพ
- การจัดประกวดการออกแบบการบรรจุภณ
ั ฑ์
3. งานส่งเสริมและสนับสนุ นการดาเนินงานตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- จัดกิจกรรมการออกร้าน และจาหน่ายสินค้า
- จัดตลาดนัดชุมชน
- จัดหาพืน้ ทีข่ ายสินค้าให้กบั กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
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4. งานส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- ดูแลและติดตามผล การส่งเสริมกลุ่มสตรี ฯ ทีข่ อรับเงินอุดหนุนจาก
จังหวัด
- งานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2) งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
1. โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบ ดูแลพืน้ ที่ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ฯ ให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา
- จัดเตรียมสถานทีแ่ ละอานวยความสะดวกในการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน
- ประสานกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มผูผ้ ลิต OTOP
- จัดทาทะเบียน และดูแลเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการฝึกอบรม และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
- จัดทาแผนการดาเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- จัดทาเอกสารต่างๆ ในการจัดทาโครงการ
2. งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

7.4

ฝ่ ายพัฒนาชุมชน มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานต่างๆ ดังนี้
(1) งานส่งเสริ มพัฒนาชุมชน มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
- งานสารวจและจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง

ชุมชน
- งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนาบริการขัน้ พืน้ ฐานไปให้แก่
ชุมชน
- งานจัดทาโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
- งานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การศึกษา อนามัยและสุขาภิบาล
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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(2) งานวิ ชาการและข้อมูลชุมชน มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
- การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐานในชุมชน
- การจัดเก็บข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมในครัวเรือน
- งานสรุป วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อให้ประโยชน์จากข้อมูล
- จัดทาศูนย์ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในระดับเทศบาล
- งานบริการข้อมูลข่าวสารสนเทศ
- สนับสนุน ส่งเสริม ด้านวิชาการแก่องค์กรในชุมชน
- งานสนับสนุ นการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล อาทิเช่น งานประชา
รัฐ ประชาคมเมือง งานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองฯลฯ
- งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ข. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
(1) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
(3) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
(4) งานตรวจสอบภาษีทงั ้ ภายนอกและภายใน
(5) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บ
รายได้

(6)
(7)
(8)
(9)

งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
งานตรวจสอบทรัพย์สนิ ของเทศบาล
งานตรวจสอบการทาประโยชน์ทรัพย์สนิ ของเทศบาล
งานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

โดยให้การแบ่งส่วนราชการภายในและการกาหนดอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
ส่วนราชการเทศบาลนครปากเกร็ด มีผลบังคับใช้ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

(นายวิชยั บรรดาศักดิ ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
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เจ้าของเรื่อง

