
 
 
 

-สําเนาคูฉบับ- 
 

ประกาศเทศบาลตําบลกําแพง 
เรื่อง  กําหนดโครงสรางสวนราชการของเทศบาล 

**************************** 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล         
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และขอ ๒๕๑ ขอ ๑๗ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕     
และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสตูล ครั้งท่ี ๙/๒๕60 เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕60       
จึงกําหนดโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลกําแพง ดังนี้ 

 

๑. สํานักปลัดเทศบาล ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและ
ราชการท่ีมิไดเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ประกอบดวย 

๑.๑ ฝายอํานายการ 
๑.๑.๑ งานการเจาหนาท่ี มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 (๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 (๒) งานบรรจุแตงตั้ง โอน (ยาย) และเลื่อนระดับ 
 (๓) งานการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
 (๔) งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 (๕) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลาและ 
          ผูทําคุณประโยชน 
 (๖) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
 (๗) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
 (๘) งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง 
 (๙) งานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การลา 
          ศึกษาตอ  การขอรับทุนการศึกษา 
 (๑๐) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจาง การใหบําเหน็จความชอบ 
            เปนกรณีพิเศษ 
 (๑๑) งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 (๑๒) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืนๆ 
 (๑๓) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

๑.๑.๒ งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  (๑) งานรวบรวมวิเคราะหและการใหบริการขอมูลสถิติท่ีใชในการวางแผน 

     และประเมินผล 
  (๒) งานเตรียมขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 

 
/(3) งานวิเคราะห................. 
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  (๓) งานวิเคราะหขอมูลในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค 
  (๔) งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได รายจายของเทศบาลในอนาคต 
  (๕) งานจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป และแผนพัฒนาประจําป 
  (๖) งานวิเคราะหโครงการเพ่ือเสนอหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
  (๗) งานประสานงานหนวยงานอ่ืนท่ีเสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล 
  (๘) งานติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา ๓ ป และแผนพัฒนาประจําป 
  (๙) งานรวบรวมขอมูลสถิติในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
  (๑๐) งานจัดเตรียมเอกสารในการวางแผนของเทศบาลและหนวยงานอ่ืน 

       หรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
  (๑๑) งานจัดทําระบบขอมูล IT ของเทศบาล 
  (๑๒) งานประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอ่ืนๆ 
  (๑๓) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหกับ 
                       หนวยงานตางๆ 
  (๑๔) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

  ๑.๑.๓ งานงบประมาณ มีหนาท่ีเก่ียวกับ  
  (๑) งานรวบรวมสถิติและวิเคราะหงบประมาณ 
  (๒) งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ 
  (๓) งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
                     ของเทศบาล 
  (๔) งานการโอนงบประมาณรายจายประจําป 
  (๕) งานการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป 
  (๖) งานเก่ียวกับเงินอุดหนุนท้ังของเทศบาลและหนวยงานอ่ืน 
  (๗) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

๑.1.4 งานเลขานุการและบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 (๑) งานตรวจสอบ จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานท่ีวัสดุอุปกรณ  
                การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 
 (๒) งานผูชวยเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล 
 (๓) งานเลขานุการ ประชุมคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  
                พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป 
 (๔) งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 (๕) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล 
 (๖) งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 
 (๗) งานควบคุมกํากับดูแลงานประชาสัมพันธของเทศบาล 
 (๘) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

/1.1.5 งานประชาสัมพันธ........... 
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 ๑.๑.5 งานประชาสัมพันธ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  (๑) งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล 
  (๒) งานเผยแพรผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 
  (๓) งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
  (๔) งานศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนดานการประชาสัมพันธ 
  (๕) งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพ่ือประโยชนในการประชาสัมพันธ 
  (๖) งานสารนิเทศน 
  (๗) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 ๑.๑.6 งานนิติการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  (๑) งานการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย รางและพิจารณาตรวจ 
                     รางเทศบัญญัติ กฎ ราง ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ 
  (๒) งานนิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการ 
                     ตามกฎหมาย 
  (๓) งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานเทศบาล 
                     และการรองทุกขหรืออุทธรณ 
  (๔) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําท่ีละเมิดเทศบัญญัติ 
  (๕) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

๑.๒ ฝายปกครอง 
 ๑.๒.1 งานทะเบียนราษฎร มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  (๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
  (๒) งานเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง 
  (๓) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 ๑.๒.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  (๑) งานควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
  (๒) งานควบคุมและปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๓) งานวิเคราะหและพิจารณา สรุป รายงาน เสนอแนะ ดานกฎหมายและ 
                     ระเบียบเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
                     ตางๆ 
  (๔) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการ 
                    ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  (๕) งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๖) งานจัดฝกซอมและดําเนินการตามแผน 
  (๗) งานควบคุมเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 
  (๘) งานการฝกอบรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๙) งานควบคุมการปฏิบัติงาน ออกคําสั่ง จัดประชุม ฝกอบรม อปพร. 

 
/1.2.3 งานรักษา................ 
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 ๑.๒.3 งานรักษาความสงบเรียบรอย มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  (๑) งานควบคุมตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย กิจการคา 
                    ท่ีนารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (๒) งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับ 
                     และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  (๓) งานศึกษาและวิเคราะหขาวท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติ 
  (๔) งานประสานงานกับอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 
  (๕) งานประสานมวลชนตางๆ เชน การฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ฯลฯ 
  (๖) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑.๓ ฝายสวัสดิการสังคม 
 งานพัฒนาชุมชน มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  (๑) งานเก่ียวกับกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชน 
  (๒) งานจัดทําประชาคมเมือง 
  (๓) งานกิจการเยาวชนและสตรี 
  (๔) งานสํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
  (๕) งานสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตางๆ 
  (๖) งานสงเสริมอาชีพและกลุมอาชีพ 
  (๗) งานฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายไดตอครอบครัว 
                     ในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  (๘) งานสังคมสงเคราะห ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส 
  (๙) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑.๔ งานธุรการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  (๑) งานสารบรรณของเทศบาล 
  (๒) งานบันทึกขอมูลและจัดทําเอกสารของสํานักปลัด 
  (๓) งานออกคําสั่งภายในกองงาน 
  (๔) งานติดตอประสานงานของเทศบาล และหนวยงานตางๆ ท่ีขอความรวมมือ 
  (๕) งานพัสดุและจัดซ้ือจัดจางของสํานักปลัด 
  (๖) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินของสํานักปลัด 
  (๗) งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 
  (๘) งานจัดเตรียมเอกสารของสํานักปลัด 
  (๙) งานจัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารวาง สําหรับการประชุมหรือผูมาติดตอราชการ 
  (๑๐) งานรักษาความสะอาด อาคารสํานักงานเทศบาลและอาคารธรรมาภิบาล 
  (๑๑) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

/2. กองคลัง............... 
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๒. กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจายงานทํางบ
ทดลองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย ประกอบดวย 

๒.๑ ฝายพัฒนารายได   
๒.๑.๑ งานพัสดุและทรัพยสิน มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

(๑) งานการซ้ือและการจาง  
(๒) งานการซอมและบํารุงรักษา  
(๓) งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ  
(๔) งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
 (๕) งานจําหนายพัสดุ  
(๖) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒.๑.๒ งานการเงินและบัญชี มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท  
(๒) งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  
(๓) งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน  
(๔) งานการจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย  
(๕) งานจัดทําบัญชีและทะเบียนท่ีเก่ียวของทุกประเภท  
(๖) งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอ่ืนๆ  
(๗) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒.๑.๓ งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพ่ือชําระภาษี  
(๒) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชี ผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณ 
     จัดเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.๕) 
(๓) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินหรือแนบคํารองของ 

                                    ผูเสียภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนๆ 
  (๔) งานพิจารณาการประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตน 

                                    เพ่ือนําเสนอพนักงานเจาหนาท่ี 
(๕) งานแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี  
(๖) งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน 
(๗) งานลงรายการเก่ียวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษีบํารุงทองท่ีและภาษีปาย 
     ในทะเบียนเงินผลประโยชนและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.๕) ของผูเสีย  
     ภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน 
(๘) งานดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี 

                               (๙) งานเก็บรักษา และการนําสงเงินประจําวัน 
 

/(10) งานเก็บรักษา.............. 
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(๑๐) งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตางๆ 

         (๑๑) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียม 
                  และรายไดอ่ืน 

                               (๑๒) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ๒.๑.๔ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) งานคัดลอกขอมูลท่ีดิน  
(๒) งานปรับขอมูลแผนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
(๓) งานปรับขอมูลแผนท่ีภาษีบํารุงทองท่ี  
(๔) งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม  
(๕) งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงท่ีดิน  
(๖) งานจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล  
(๗) งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนท่ีภาษี  
(๘) งานปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารท่ีเก่ียวของ  
     (ผ.ท.๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๗) 
(๙) งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 

  (๑๐) งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงท่ีดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อ 
                                      ผูท่ีชําระภาษี(ผ.ท.๔ และ ๕) 

(๑๑) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสารขอมูลตางๆ  
(๑๒) งานจัดทํารายงานประจําเดือน  
(๑๓) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

๒.๒ งานธุรการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) งานสารบรรณ  
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การ 

                                     ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 
 (๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตางๆ ท่ีขอความรวมมือ 
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
(๕) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
(๖) งานรับเรื่องรองทุกข และรองเรียน  
(๗) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืนๆ 
(๘) งานสวัสดิการของกองหรือฝาย 
(๙) งานประชาสัมพันธเก่ียวกับรายไดและแนะนําอํานวยความสะดวก 
     แกประชาชน 
(๑๐) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

/3. กองชาง............... 
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  ๓. กองชาง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการ
กอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและ
ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 
 

๓.๑ ฝายแบบแผนและกอสราง 
 ๓.๑.๑ งานวิศวกรรม มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 (๑) ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม 
      (๒) งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม 
      (๓) งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงานทางดานวิศวกรรม 
      (๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาต ปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม 
      (๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม 
      (๖) งานสํารวจหาขอมูลหารายละเอียดเพ่ือคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียด  
          ทางดานวิศวกรรม 
      (๗) งานศึกษาวิเคราะหวิจัยทางดานวิศวกรรม 
      (๘) งานประมาณราคากอสรางทางดานวิศวกรรม 
      (๙) งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม 
      (๑๐) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

๓.๑.๒ งานสถาปตยกรรม มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   (๑) งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป 
               (๒) งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม 
                                    มัณฑนศิลป 
               (๓) งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป 
               (๔) งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรม 
                                    ตามกฎหมาย 

(๕) งานควบคุมกอสรางทางสถาปตยกรรม 
               (๖) งานออกแบบรายการทางสถาปตยกรรม 
               (๗) งานสํารวจขอมูลเพ่ือออกแบบสถาปตยกรรม 
               (๘) งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป 
               (๙) งานประมาณราคากอสรางทางดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป 
               (๑๐) งานใหบริการดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลปและงานดานศิลปกรรมตางๆ 
               (๑๑) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

/3.2 ฝายการโยธา............... 
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๓.๒ ฝายการโยธา 
 ๓.๒.๑ งานสาธารณูปโภค มีหนาท่ีเก่ียวกับ 

(๑) งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เข่ือนและ 
                                    สิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
                (๒) งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง 
                (๓) งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา 
                (๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี 
               (๕) งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
                (๖) งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกอสราง 
                (๗) งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา 
                (๘) งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา 
                (๙) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  

 ๓.๒.๒ งานสวนสาธารณะ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑)  งานจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เชน สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ 

                (๒)  งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
                (๓)  งานดูแล บํารุงรักษาตนไม พันธไมตางๆ 
                (๔)  งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตางๆ 
                (๕)  งานประดับ ตกแตงสถานท่ีอาคารเก่ียวกับการใชพันธุไมตางๆ 
                (๖)  งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย 
                (๗)  งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย 
               (๘)  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๓.๓ งานธุรการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 

                (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานท่ีวัสดุอุปกรณ 
                                    ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  
             (๓) งานประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และ 
                                    พนักงานเทศบาล 
                (๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
                (๕) งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
                (๖) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และ 
                                    ผูทําประโยชน 
                (๗) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 
                (๘) งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน 

(๙) งานพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จ 
     ความชอบกรณีพิเศษ 

               (๑๐) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืนๆ 
               (๑๑) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

/4. กองสาธารณสุข............. 
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๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีเก่ียวกับสาธารณสุขชุมชนสงเสริมสุขภาพ
และอนามัย   การปองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม และงานอ่ืนๆเก่ียวกับการใหบริการดาน
สาธารณสุข งานสัตวแพทย ในกรณีท่ียังไมไดตั้งกองแพทยจะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตน
เก่ียวกับศูนยบริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข ประกอบดวย 

๔.๑ ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
๔.๑.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 (๑) งานควบคุมดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
     (๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
     (๓) งานควบคุมการประกอบการคาท่ีนารังเกียจหรืออาจเปนอันตราย 

                                    ตอสุขภาพ 
      (๔) งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ 
      (๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน 
      (๖) งานชีวอนามัย                                                     
      (๗) งานฌาปนกิจ 
      (๘) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๔.๑.๒ งานรักษาความสะอาด มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  (๑) งานกวาดลางทําความสะอาด 
     (๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย     
     (๓) งานขนถายขยะมูลฝอย 
     (๔) งานขนถายสิ่งปฏิกูล 
     (๕) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๔.๑.๓ งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 (๑) ปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
     (๒) งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค 
     (๓) งานปองกันและติดยาและสารเสพติด 
     (๔) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๔.๒ งานธุรการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 

     (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการเรื่องสถานท่ีวัสดุ อุปกรณ 
ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  
   (๓) งานการประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและ
พนักงานเทศบาล 
   (๔) งานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
   (๕) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหนวยงานตาง ๆ ท่ีขอความชวยเหลือ 
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
 

/(7) งานขอพระราชทาน......... 
 
 



 
-11- 

 
   (๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลา  
                                    และผูทําคุณประโยชน 
   (๘) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล 
   (๙) งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน 
   (๑๐) งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จ 
                                      ความชอบเปนกรณีพิเศษ 
        (๑๑) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืน ๆ  
        (๑๒) งานสวัสดิการตาง ๆ  
        (๑๓) งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
        (๑๔) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๕. กองการศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา
ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา และการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การ
จัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการ
เจาหนาท่ี งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย 
งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด พิพิธพันธและเครือขายทางการ
ศึกษา งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

๕.๑ ฝายบริหารการศึกษา 
๕.๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 (๑) งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน จัดกิจกรรม การเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

      (๒) งานมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
      (๓) งานนิเทศ งานประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
      (๔) งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาของสถานศึกษาศูนย 
                                    พัฒนาเด็กเล็ก 
      (๕) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๕.๑.๒ งานสงเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 (๑) งานกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสงเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 

        (๒) งานประเพณีและสงเสริมอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 
          ทองถ่ิน 

        (๓) งานกิจกรรมสงเสริมเอกลักษณของทองถ่ิน และเผยแพรประชาสัมพันธ 
     (๔) รวบรวมขอมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน เพ่ือการอนุรักษและศึกษา 
          คนควา 

        (๕) งานอนุรักษ ศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
        (๖) งานอนุรักษ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
        (๗) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

/5.1.3 งานกีฬา.............. 
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๕.๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 (๑) งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 

      (๒) งานชุมนุมตางๆ เชน อยูคายพักแรม 
      (๓) งานจัดการแขงขันกีฬา 
      (๔) งานสงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพการสงเสริมการกีฬาพ้ืนฐาน การพัฒนา 

          เทคนิคการกีฬาการสงเสริมการกีฬาเพ่ืออาชีพ 
      (๕) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

๕.๒ งานธุรการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
 (๑) งานสารบรรณ 

        (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ  
               การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 

        (๓) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา  
                และผูทําคุณประโยชน 

        (๔) งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล 
      (๕) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืนๆ 

        (๖) งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
        (๗) งานรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบ 

               การปฏิบัติงานตามแผนงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
        (๘) งานควบคุมดูแล การใชรถของกอง 
        (๙) งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี   20  พฤศจิกายน  ๒๕60 

 

            
                  
      (นายวิชิต แซล่ิม) 
      นายกเทศมนตรีตําบลกําแพง 

 


