
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ  และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของส่วนราชการของเทศบาล 
*************** 

         ด้วยเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  ได้ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร้างส่วนราชการการแบ่งส่วน
ราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาลต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ. ขอนแก่น) 
        บัดนี้  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 4/
๒๕๕9  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ๒๕๕9 เห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ปรับปรุงการก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการเป็นประเภทสามัญ ระดับสูง  การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการของเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก ๐๐23.๒/2049 ลงวันที่ 
11  เมษายน  2559  
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, ๒๕๗, ๒๕๘ และ ๒๖๓  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบล
บ้านเป็ด  จึงก าหนดส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการภายใน และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ  เพื่อรองรับอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอื่นที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้เทศบาล 
ดังต่อไปนี้  

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑   
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่อง
ที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของปลัดเทศบาล   เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้  ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่
ส านักงานเทศบาล  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืน
ใด เรื่องท่ีปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑-
๐๐๒ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล รองจากปลัดเทศบาล มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล หาก
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดเทศบาลได้มอบ
อ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๐-๑๑๐๑- 
๐๐๓ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล รองจากปลัดเทศบาล มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล หาก
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่ างอ่ืน และปลัดเทศบาลได้มอบ
อ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
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๑. ส านักปลัดเทศบาล มี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  
เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล   ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 

-  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ให้มี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่  ในกรณี
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เป็นผู้รักษาการแทน 
  ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การด าเนินงานสารบรรณของเทศบาล 

(๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การ 
    ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับ 

   (๓) การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล 
   (๔) การสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  
   (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
   (๖) การด าเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   (๗) การจัดท าค าสั่ง และประกาศของเทศบาล 
   (๘) การด าเนินงานธุรการการประชุมสภาเทศบาล 
   (๙) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดท าแผนงาน 
   (๑๐) ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ   
   (๑๑) แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  
   (๑๒) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   (๑๓) ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 
   (๑๔) ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
   (๑๕) อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (๑๖) การด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล 
   (๑๗) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
   (๑๘) การส่งเสริมอาชีพ 
   (๑๙) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   (๒๐) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง 
   (๒๑) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
   (๒) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
   (๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๔) การจัดท าทะเบียนประวัติ  และบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
   (๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
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   (๗) การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
   (๘) การพัฒนาบุคลากร 
   (๙) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบ 
                                 เป็นกรณีพิเศษ  

(๑๐) การท าประกันสังคมลูกจ้างเทศบาล 
   (๑๑) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
   (๑๒) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย  

-  ฝ่ายปกครอง  ให้มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  เลขที ่
ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่  ในกรณีหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล  ไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้รักษาการแทน 

๑.๓  งานการประชุมและกิจการสภาเทศบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ  

 (๒) การจัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล 
 (๓) การจัดท าปฏิทินการประชุม 
 (๔) ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุม 
 (๕) การจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
 (๖) การจัดท าวาระการประชุม 
 (๗) การเตรียมค่าเบี้ยประชุม 

   (๘) การด าเนินการประชุม 
 (๙) การประสานงานแจ้งมติที่ประชุม 
 (๑๐) การเขียนรายงานการประชุม 
 (๑๑) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล 
 (๑๒) งานเลือกตั้งเก่ียวกับสภาเทศบาล 
 (๑๓) งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาเทศบาล 

   (๑๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  1.๔  งานทะเบียนราษฎรและบัตร  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
       (1)  การรับเรื่องราวในเรื่องงานทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 

     (2)  การท าค าสั่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต การจดและจัดท าทะเบียนต่างๆ  
     (3)  การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน  
     (4)  การจัดท าทะเบียน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย  
     (5)  การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย  
     (6)  การจัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
     (7)  การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
     (8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  -  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ให้มีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นัก
บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๔ เป็นผูช้่วยหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลใน
การปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ เป็นผู้รักษาการแทน 



๔ 
 

  ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (๒) การตรวจอาคารสถานที่ท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
   (๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
   (๔) การควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 

(๕) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
   (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

(๑๐) การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการ    
      ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 

   (๑๒) การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๑๓) การฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
   (๑๔) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง 

       ด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
       ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย 

   (๑๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๖ งานรักษาความสงบเรียบร้อย   มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) ตรวจตราป้องกันและดูแลทรัพย์สินของเทศบาล ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร 
     มิให้เสียหาย  
(๒) ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ  
     ประชาชนในเขตเทศบาล 

   (๓) ควบคุมและจัดระบบการจราจร ให้อยู่ในความเรียบร้อยและเกิดอุบัติเหตุน้อย 
     ที่สุด ภายในเขตเทศบาล 

 (๔) ด าเนินการจัดสายตรวจพร้อมทั้งก ากับดูแลความปลอดภัย บริเวณรอบๆ   
     เทศบาลทั้งภายใน-นอกอาคาร รวมถึงการให้ความร่วมมือและรักษาความสงบ 
     เรียบร้อยในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

   (๕) รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
   (๖) จัดระบบและด าเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
                                     เทศบาล ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของงาน 
   (๗) อ านวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่องานกับเทศบาล 
   (๘) ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๒. กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-
๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การ 
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ตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 
  -  ฝ่ายบริหารงานคลัง  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒  เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองคลังในการปฏิบัติหน้าที่   ในกรณี
ผู้อ านวยการกองคลังไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังเป็นผู้รักษาการแทน 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
   (๒) การจัดท าเช็คและจดัเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   (๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   (๔) การจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (๕) รวบรวมรายละเอียดข้อมูล ที่เก่ียวกับการจัดตั้งงบรายรับ – รายจ่ายประจ าปี 

(๖) การท าทะเบียนการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ 
   (๗) การจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ  
   (๘) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๒ งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) งานจัดท าสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 
   (๒) งานจัดท าประมาณการรายรับ และรายจ่ายนอกงบประมาณ 
   (๓)  จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับ การจ่ายเงินสะสม 
   (๔)  จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน 
   (๕)  จัดท าสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ 
   (๖)  การรายงานสถิติการคลังประจ าปี  

(๗)  การให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง 
(๘)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๓  งานระเบียบการคลัง  มีหน้าที่เก่ียวกับ  
          (๑)  งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 
          (๒)  จัดระเบียบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่ายพัสดุ ให้เป็นไปตาม 
                กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
          (๓)  การโอนงบประมาณ เงินยืม ทดลองจ่าย เงินมัดจ าประกันของเงินประกันสัญญา  
          (๔)  งานจัดท ารายงานสถานการณ์การคลัง 
          (๕)  งานให้บริการข้อมูลด้านสถิติการคลัง 
          (๖)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
๒.๔  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานการซื้อและการจ้าง 
(2) งานการซ่อมและบ ารุงรักษา 
(3) งานการจัดท าทะเบียนพัสดุ 
(4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
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(5) งานจ าหน่ายพัสดุ 
(6) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒.๕  งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ 
                                     วัสดุอุปกรณ์ 

(๒)  งานติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
   (๓)  งานด้านประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในส่วนของกองคลัง 
   (๔)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

-  ฝ่ายพัฒนารายได้  ให้มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   
เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๓  เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองคลังในการปฏิบัติหน้าที่   ในกรณี
ผู้อ านวยการกองคลังไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้เป็นผู้รักษาการแทน 

๒.๖  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) จัดหารายได้อ่ืนๆ ของเทศบาล 
   (๒) วางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   (๓) วางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 

(๔) พิจารณาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษี 
     โรงเรือนและ ที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และรายได้อ่ืนๆ 

   (๕) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวการช าระภาษีอากร    
(๖) งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

   (๗) ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ          
                                ค าร้องภายในก าหนดและรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ    
                                ภายในก าหนดของแต่ละปี 
   (๘) ประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ท้องถิ่น  
                                  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (๙) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
   (๑๐) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๗  งานพัฒนารายได้   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษี 
   (๒)  การจัดหารายได้อ่ืน ๆ ของเทศบาล 
   (๓)  งานวางแผนโครงการเกี่ยวกับจัดหารายได้ของเทศบาล 
   (๔)  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีบ ารุง 

      ท้องที่และรายได้อ่ืน 
   (๕)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

-  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ให้มีหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นัก
บริหารงานการคลัง ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๔  เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองคลังใน
การปฏิบัติหน้าที่  ในกรณีผู้อ านวยการกองคลังไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  เป็นผู้รักษาการแทน 
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๒.๘  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน 
   (๒)  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 
   (๓)  งานบริการข้อมูลผู้ช าระภาษี 
   (๔)  งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองส าเนา 
   (๕)  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   (๖)  งานประชาสัมพันธ์วางแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(๗)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๙  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

   (๑)  งานควบคุมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินงานบริการ 
      ข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที ่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

   (๒)  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน   
   (๓)  งานบริการข้อมูลผู้ช าระภาษี 
   (๔)  งานบริการตรวจสอบข้อมูล และรับรองส าเนางานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของ       
                                     ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 
   (๕)  งานประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   (๖)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓. กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๕- 
๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การ
รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 

  -  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ให้มีหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒  เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองช่างในการปฏิบัติหน้าที่  ใน
กรณีผู้อ านวยการกองช่างไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเป็นผู้รักษาการแทน 

   ๓.๑ งานวิศวกรรม   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    (๑) การออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
    (๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
    (๓) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
    (๔) การออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม 

๕) การส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อค านวณ   ออกแบบก าหนด 
   รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 

    (๖) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม   
    (๗) การประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
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    (๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
    (๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 
    (๑๐) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๒  งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1)  งานสารบรรณของส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
(2)  งานรับเรื่องราวขออนุญาตออกใบอนุญาตและค าสั่งตาม พ.ร.บ. ควบคุม 
      อาคาร  2522 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(3)  งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ของส่วนควบคุมอาคารและผัง 
      เมือง 
(4)  งานประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(5)  งานควบคุมจัดท าทะเบียนพัสดุ ของส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
(6)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

        ๓.๓ งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

    (๑)  งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
                        (๒)  งานวางโครงการ จัดท าผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  

                 มันฑนศิลป์ 
                     (๓)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
                     (๔)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม 

      ตามกฎหมาย 
          (๕)  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 

(๖)  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม 
          (๗)  งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
          (๘)  งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 

(๙)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และ     
      งานด้านศิลปกรรมต่างๆ 

           (๑๐) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรม 
                            ต่างๆ 
           (๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีรับมอบหมาย 

  -  ฝ่ายการโยธา  ให้มีหัวหน้าฝ่ายการโยธา  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  เลขท่ีต าแหน่ง 
๐๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๓ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองช่างในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีผู้อ านวยการกองช่างไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าฝ่ายการโยธาเป็นผู้รักษาการแทน 

      ๓.๔  งานสาธารณูปโภค   มีหน้าที่เก่ียวกับ 

    (๑) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน  ๆ  
    (๒)  การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
    (๓) การซ่อมบ ารุงถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า 
    (๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา  
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(๕) การประมาณราคาเก่ียวกับการบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
    (๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๓.๕  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑)  งานออกแบบ  จัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟ้า  ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณี  และ 
      งานอ่ืนๆ 

          (๒)  งานประมาณการ 
          (๓)  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอ่ืนๆ 
          (๔)  งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
          (๕)  งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า 
          (๖)  งานควบคุมการก่อสร้างในกานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
          (๗)  งานซ่อมบ ารุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
          (๘)  งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า 
          (๙)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  - ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  ให้มีหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง             
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๔ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองช่างในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีผู้อ านวยการกองช่างไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  เป็น
ผู้รักษาการแทน 

๓.๖  งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  
  (๑) งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  (๒) งานตรวจสอบก าหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต 
   (๓)  งานตรวจรับรองอาคาร 
  (๔)  งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน 
  (๕)  งานตรวจสอบการขออนุญาต 
  (๖)  งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการ 
                           ควบคมุอาคาร 
  (๗)  งานตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการ 
  (๘)  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๓.๖  งานผังเมือง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑)  งานส ารวจและแผนที่ 
(๒) งานวางผังพัฒนาเมือง 
(๓) งานควบคุมทางผังเมือง 
(๔) งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
(๕) งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
(๖) งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง  
(๗) งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ 
     จังหวัด  
(๘) งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๑๐ 
 

(๙) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๔.  กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม   มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกัน
โรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ ประกอบด้วยงานภายใน   ดังนี้ 
  -  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-
๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒  เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่  ในกรณีผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุข ไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการแทน 
   ๔.๑  งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

    (๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การ    
     ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

            (๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
            (๔) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
             (๕) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
            (๖) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
            (๗) งานสวัสดิการต่าง ๆ 
            (๘) งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๔.๒  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    (๑) การรักษาความสะอาดถนน ทางเท้าและท่ีสาธารณะ 
    (๒) การรักษาความสะอาดตลาดสด 
    (๓) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
    (๔) การจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนนและตลาดสด 
    (๕) การวางแผนและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    (๖) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    (๗) การดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
    (๘) การสร้างจิตส านึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ 
    (๙) การน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ 
    (๑๐) การน าขยะย่อยสลายมาใช้ประโยชน์ 
    (๑๑) การจัดการขยะอันตราย 
    (๑๒) การจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งมูลฝอยไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 
    (๑๓) การเก็บขนขยะติดเชื้อ 
    (๑๔) การบริหารสถานีขนถ่ายมูลฝอยและคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์ 
    (๑๕) การดูแล ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ที่ใช้ในการ 
          ปฏิบัติงาน 
    (๑๖) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   ๔.๓  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    (๑)  งานควบคุม แก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
    (๒)  งานออกใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ  
    (๔)  งานสุขาภิบาลตลาดสด 
    (๕)  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
    (๖)  งานสถานที่จ าหน่าย – สะสมอาหาร/จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง 
          สาธารณะ 
    (๗)  งานสุขาภิบาลสถานประกอบการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    (๘)  งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    (๙)  งานสุขาภิบาลโรงเรียน 
    (๑๐)  งานสุขาภิบาลร้านเสริมสวยและแต่งผม 
    (๑๑)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  -  ฝ่ายบริการสาธารณสุข ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๓ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่  
ในกรณีผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการ
แทน 

  ๔.๔  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    (๑)  งานด้านสุขศึกษา 
                 (๒) งานอนามัยโรงเรียน 
                 (๓) งานอนามัยแม่และเด็ก 
    (๔) งานวางแผนครอบครัว 
                (๕) งานสาธารณสุขมูลฐาน 
                 (๖) งานโภชนาการ 
                (๗) งานสุขภาพจิต 
                 (๘) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย         
    ๔.๕  งานเผยแพร่และฝึกอบรม   มีหน้าที่เก่ียวกับ 

      (๑) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข  
   (๒) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
            (๓) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 

  (๔) งานประเมินผล 
            (๕) งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
-  ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย   ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย  

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๔ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าฝ่าย
บริการและส่งเสริมอนามัย เป็นผู้รักษาการแทน  
   ๔.๖  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
 



๑๒ 
 

    (๑) การวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพ้ืนที 
                                          รับผิดชอบ 
    (๒) การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน 
    (๓) การป้องกันโรคติดต่อ 
    (๔) การควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค 
    (๕) การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
    (๖) การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ 
    (๗) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔.๗  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

  (๑)  งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ 
            (๒)  งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับ 
                           ค าสั่งการรักษาของแพทย์  

    (๓)  งานวางแผนควบคุม  การปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน 
                 (๔)  งานสนับสนุนหน้าที่เก่ียวกับการตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการ 
                                                รักษาพยาบาล 
                 (๕)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๕.  กองวิชาการและแผนงาน มีผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๕  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การควบคุม ก ากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ ตรวจสอบ ให้
ค าปรึกษาแนะน า และอ านวยการของฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายนิติการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 

  ๕.๑  งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๑) งานสารบรรณกอง 

(๒) งานด้านการพัสดุและทรัพย์สิน และการเงินของกอง 
(๓) งานสาธารณกุศลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
(๕) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ

และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
(๖) งานการประสานเกี่ยวกับการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
(๗) งานดูและรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(๘) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 

   (๙)  งานการลาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของกอง 

   (๑๐) งานวัสดุการต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกอง 

        (๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือร้องขอ หรือตามที่ได้รับ 
                                                 มอบหมาย 

 



๑๓ 

  -  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงาน
ทั่วไป  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๖ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานจัดท างบประมาณและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมีส่วนงานภายใน  ดังนี้ 

  ๕.๒  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๑)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติท่ีน าเป็นต้องน ามาใช้ใน 

         การวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
   (๒)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล 
                                                และหน่วยงานองค์กรที่เก่ียวข้อง 
   (๓)  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง 
                                                และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 

   (๔)  งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผน                   
                                                ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินงาน 
   (๕)  งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๖)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือ                            
                                                องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   (๗)  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นหรือองค์กรที่ 
                                                เกี่ยวข้อง 
   (๘)  ปฏิบัติงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
         หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย     

  ๕.๓  งานจัดท างบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   (๑)  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงาน 
                                     ต่าง ๆ ทราบ และด าเนินการ 

   (๒)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
   (๓)  งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
   (๔)  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณ  
                                                รายจ่ายเพิ่มเติม 
   (๕)  น าข้อมูลงบประมาณเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร  
                                                ปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative  
                                                Accounting System : e-LAAS) 
    (๖)  งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล 
   (๗)  ปฏิบัติงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
                                                หรือตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

     ๕.๔  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   (๑)  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
   (๒)  รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการ 



๑๔ 
 

   (๓)  อ านวยความสะดวกและบริการทางด้านข่าวสารทางราชการ 
   (๔)  งานเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
   (๕)  งานสารสนเทศ 
   (๖)  การศึกษา  วิเคราะห์จัดระบบ  และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วย 
                                                เครื่องจักรประมวลผล 
   (๗)  ดูแล  รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์  ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ 
                                                เทศบาลให้ทันสมัย 

(๘) ส่งเสริม สนับสนุนอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

   (๙)  การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วย 
         เครื่องจักร 

(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
       หรือตามที่ ได้รับมอบหมาย 

  ๕.๕  งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   (๑)  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล 

  (๒)  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของทางเทศบาล  จังหวัด   
                           และรัฐบาล 

    (๓)  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของธรรมชาติและท้องถิ่น 
  (๔)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวม 
                           ข้อคิดเห็นของ ประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานใน   
        หน้าที่เพื่อเสนอแนะ ฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์  ปรับปรุงและ 
                           แก้ไขระเบียบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโนบายของ 
                           ประเทศ 

   (๕)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 
   (๖)  งานจัดท าวารสาร  เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
      (๗)  รับผิดชอบด้านการถ่ายภาพกิจกรรมและงานพิธีส าคัญๆ 
   (๘)  ปฏิบัติงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
                                                หรือตามท่ี ได้รับมอบหมาย 

                  -  ฝ่ายนิติการ  มีหัวหน้าฝ่ายนิติการ  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-
๒-๐๗-๒๑๐๑-๐๐๗  เป็นผู้บงัคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุม  ก ากับดูแล  วินิจฉัย  สั่งการ ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล
และเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในส่วนของงานนิติกรรมสัญญา  และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีส่วนงานภายใน  ดังนี้ 

  ๕.๖  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   (๑)  การตรวจพิจารณาและเสนอความเห้ฯการด าเนินการทางวินัย  กรณีที่มี 
         การกล่าวหาว่าพนักงานเทศบาลกระท าผิดวินัย 



๑๕ 
 

  (๒)  ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนทางวินัย   
                           รว่มกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในเทศบาล 

   (๓)  ให้ค าปรึกษาพิจารณาและเสนอความเห็นทางวินัยในส่วนที่ ฝ่าย กอง  
                                               ส านัก ได้มีค าสั่งลงโทษภายในกรอบอ านาจที่มอบหมาย รวมทั้งความผิด 
                                               วินัยอย่างร้ายแรง  เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีหรือผู้รับมอบอ านาจ 
                                                พิจารณาสั่งการ 
   (๔)  ตรวจสอบรายงานการลงโทษของเทศบาล 
   (๕)  ศึกษา  วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างวินัย  และพัฒนาบุคลากร 
                                                ให้มีวินัย 
    (๖)  ด าเนินการจัดประชุม  ชี้แจง  อบรม  สัมมนา  การรักษาวินัยให้แก่ 
                                                พนักงานในสังกัดเทศบาลให้มีวินัย 
   (๗)  จัดท าคู่มือการรักษาวินัยเผยแพร่แก่บุคลากรในสังกัด  ศึกษา  ค้นคว้า    
                                                วิเคราะห์วิจัย  เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์ 

(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และความคับข้องใจของบุคลากร รวมทั้ง
ด าเนินการ ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ของ
เทศบาล 

   (๙)  ด าเนินการให้ค าปรึกษาและแนะน าในการด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์   
        ร้องทุกข์ 

  (๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย  ด าเนินการ 
         เกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

   (๑๑)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

      ๕.๗  งานนิติกรรมสัญญา  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
    (๑)  การจัดท านิติกรรมและสัญญาของเทศบาลและหน่วยงานในสังกัด 
   (๒)  ตรวจสอบสัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษาฝึกอบรม  ทั้งภายในประเทศ 
                                               และต่างประเทศ 
   (๓)  ติดตาม  เร่งรัด  ผู้กระท าผิดสัญญาให้ชดใช้เงินตามสัญญาเงินทุน 
   (๔)  ตรวจสอบสัญญาการจัดหาพัสดุของเทศบาล 
   (๕)  ตรวจสอบสัญญาเช่าเพื่อการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่อยู่ในความ 
                                                ครอบครองเทศบาล 
   (๖)  ตรวจสอบเอกสารการขอรับสิทธิจากทางราชการ  เพ่ือการอนุมัติ 
                                               เบิกจ่ายตามระเบียบ 
   (๗)  ตรวจสอบสัญญาจ้าง  สัญญาเช่าที่เทศบาลได้ท ากับบุคคลภายนอก 
   (๘)  จัดท าบันทึกข้อตกลงและนิติกรรมสัญญาอ่ืน ๆ 
   (๙)  จัดท านิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารและตาม 
         กฎหมาย 
   (๑๐)  ด าเนินการตรวจสอบงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ  ให้ 

                             ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรกับหน่วยงานในสังกัด 



๑๖ 
 

                             เพ่ือให้งานของเทศบาลได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทาง  
                             ปัญญา 

   (๑๑)  งานคุ้มครองผู้บริโภค 
   (๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
                                                  เกี่ยวข้องหรือตาม ได้รับมอบหมาย  

๖.  กองการศึกษา  มีหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) เลขที ่
ต าแหน่ง ๐๕-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา
นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
งานภายใน ดังนี้ 
  -  ฝ่ายบริหารการศึกษา  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๒ เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่  
ในกรณีผู้อ านวยการกองการศึกษาไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษาเป็นผู้รักษาการแทน 

๖.๑ งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    (๑) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
    (๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
    (๓) งานประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (๔) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบ 
                                                             โรงเรียน 
    (๕) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬา 
                                               เทศบาลสัมพันธ์ และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานกีฬา 
                                               ประจ าปีทุกประเภท 
    (๖) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 

(๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
    (๘) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    (๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

(๑๐) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
    (๑๑) การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมของ 
                                                 สังคม 
    (๑๒) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริทมสร้างความสัมพันธ์ทางด้าน 
                                                  วัฒนธรรมระหว่างของรัฐ 
    (๑๓) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้าน 
                                                 วัฒนธรรมระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ 
    (๑๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                                 ในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
    (๑๕) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
    (๑๖) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม 



๑๗ 
    (๑๗) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๖.๒ งานส่งเสริมประเพณีศิลปและวัฒนธรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    (๑)  งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
                  (๒) งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                  (๓) งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
                  (๔) งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
               (๕) งานสันทนาการ   
                  (๖) งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๖.๓ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
    (๑) การพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  

(๒) งานจัดเก็บเอกสารที่รับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่  
(๓) งานโครงการ ปรับปรุง ส่งเสริมการพัฒนาของเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
(๔) การด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี 

              ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๕) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 ๗.  กองสวัสดิการสังคม  มีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับกลาง)  เลขท่ีต าแหน่ง  ๐๕-๒-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การควบคุม ก ากับดูแล วินิจฉัย สั่งการ ตรวจสอบ ให้
ค าปรึกษาแนะน า  งานทางการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  การพัฒนาชุมชน การจัด
ระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และ
แนวทางปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๔ งาน  คือ 

- ฝ่ายพัฒนาชุมชน   ให้มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๕-๒-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๒  เป็นผู้ช่วยอ านวยการกองสวัสดิการสังคมในการปฏิบัติ
หน้าที่ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเป็นผู้
รักษาการแทน 
  ๗.๑  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)  งานส ารวจและจัดตั้งชุมชน 
   (๒)  งานคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน รับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของ 
                                                ตนเอง 
   (๓)  งานจัดระเบียบชุมชน 
   (๔)  งานจัดท าแผนชุมชน 
   (๕)  งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒธรรม   
                                                การศึกษา  การอนามัย  และสุขาภิบาล 
   (๖)  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัฒนา 
                                                ชุมชน 
   (๗)  งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การจัด 



๑๘ 
         กิจกรรม  ท าความสะอาด  เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

(๘) งานสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลแก่องค์กรชุมชน  รวมถึงการ
ติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

   (๙)  งานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อการพัฒนาชุมชน 

   (๑๐)  งานให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
  (๑๑)  งานสนับสนุน ส่งเสริม การฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านความรู้ 
                             การพัฒนาชุมชน ให้แก่องค์กรชุมชน 

   (๑๒)  งานพัฒนาและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน 
   (๑๓)  งานสรุป วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการ 
                                                  พัฒนาชุมชน 
   (๑๔)  งานบริการข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านการพัฒนาชุมชน 
   (๑๕)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  ๗.๒  งานชุมชนเมือง  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)  งานปรับปรุงชุมชนแออัด 
   (๒)  งานให้บริหารขั้นพ้ืนฐาน 
   (๓)  งานประสานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการเข้าสู่ชุมชนอย่างท่ัวถึง 
   (๔)  งานวิเคราะห์  วิจัยศึกษาปัญหาชุมชน 
   (๕)  งานพัฒนาโครงสร้างองค์กรชุมชนเมือง 
   (๖)  งานสนับสนุน ส่งเสริม การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ 
         พัฒนาชุมชนให้แก่องค์กรชุมชน 
   (๗)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 -  ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๕-๒-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๓ เป็นผู้ชว่ยผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีท่ีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม  เป็นผู้รักษาการแทน 

  ๗.๓  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑)  งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ 
   (๒)  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
   (๓)  งานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว 
   (๔)  งานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
   (๕)  งานกองทุนสวัสดิการสังคม 
   (๖)  งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 
   (๗)  งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม 
   (๘)  งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมและ 
                                                สวัสดิการทางสังคม 
   (๙)  งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสวัสดิการ                            
                                                สังคม 



๑๙ 
   (๑๐) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  ๗.๔  งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑)  งานส ารวจ  และจัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  เพ่ือ   
                                                การวางแผนการจัดระบบสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
   (๒)  งานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ยื่น 
                                                ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
   (๓)  งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ 
                                                ผู้ป่วยเอดส์ 
   (๔)  งานสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ยากไร้  และไร้ญาติ 
   (๕)  งานจัดทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ เบี้ย 
                                               ความพิการ  และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นปัจจุบัน  ถูกต้องและ 
                                               ตรวจสอบได ้
   (๖)  งานสงเคราะห์ประชาชน  ผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลนไร้ที่พ่ึง 
   (๗)  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ 
   (๘)  งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
   (๙)  งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 
                                                ครอบครัว 
                                         (๑๐) งานนโยบายเร่งด่วนโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ    
                                                ผู้สูงอายุ 
           (๑๑)  งานนโยบายเร่งด่วนโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
           (๑๒)  งานให้ค าปรึกษา  แนะน า และเผยแพร่ความรู้ในด้านสังคมสงเคราะห์ 
           (๑๓)  งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์ 
           (๑๔)  งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคม 
                                                 สงเคราะห ์
           (๑๕)  งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของราชการ 

๘. หน่วยตรวจสอบภายใน  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ – ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 
05-2-12-3205-001  มีปลัดเทศบาล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและ
การท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                                                     
 

     (นายปรีดา   นิลสาคู) 
                            ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                              นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด



 
                                                                
 

             
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ สูง (๑) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ระดับ ปก./ชก. (๑) 

ส านักปลัดเทศบาล 
นบห.ทั่วไป ระดับ กลาง (๑) 

กองคลัง  
นบห.คลัง ระดับ กลาง (๑)  

กองช่าง 
นบห.ช่าง ระดับ กลาง (๑) 

กองสาธารณสขุ ฯ 
นบห.สาธารณสุข ระดับ กลาง (๑) 

กองการศึกษา 
นบห.การศึกษา ระดับ กลาง (๑) 

รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง (๑) 

รองปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง (๑) 

-  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นบห.ทั่วไป ระดับ ต้น (๑)  
-  ฝ่ายปกครอง 
นบห.ทั่วไป ระดับ ต้น (๑) 
-  ฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ 
นบห.ทั่วไป ระดับ ต้น (๑) 
 
 
 
 

- ฝ่ายบริหารงานคลัง 
นบห.คลัง ระดับ ต้น (๑) 
- ฝ่ายพัฒนารายได้ 
นบห.คลัง ระดับ ต้น (๑)  
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
นบห.คลัง ระดับ ต้น (๑) (ว่าง) 

- ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 
นบห.ช่าง ระดับ ต้น (๑) 
- ฝ่ายการโยธา 
นบห.ช่าง ระดับ ต้น (๑) 
-ฝ่ายควบคุมอาคาร
และผังเมือง 
นบห.ช่าง ระดับ ต้น (๑) 

-ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
นบห.สาธารณสุข ระดับ ต้น (๑) 
-ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
นบห.สาธารณสุข ระดับ ต้น (๑)  
-ฝ่ายบริการและส่งเสรมิอนามัย 
นบห.สาธารณสุข ระดับ ต้น (๑) 

-ฝ่ายบริหารการศึกษา 
นบห.การศึกษา ระดับ ต้น (๑) 

กองวิชาการและแผนงาน 
นบห.ทั่วไป ระดับ กลาง (๑)  

กองสวัสดิการและสังคม 
นบห.สวัสดิการสังคม ระดับ กลาง (๑) 

- ฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ 
นบห.ทั่วไป ระดับ ต้น (๑) 
- ฝ่ายนิติการ 
นบห.ทั่วไป ระดับ ต้น(๑) 
(ว่าง) 
 

- ฝ่ายพัฒชุมชน 
นบห.สวัสดิการสังคม ระดับ ต้น (๑) 
(ว่าง) 
-ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
นบห.สวัสดิการสังคม ระดับ ต้น (๑) 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                  

                                                                                           

    

 

   

                                                                             
     

            
 

 

 

   

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน - - - ๓ ๑ - - - ๔ ๒ - ๔ - ๒ ๓๐ ๔๓ ๘๙ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นบห.ทั่วไป ระดบั กลาง) (๑ ) 

โครงสร้างการบริหารงาน 
ส านักปลัดเทศบาล   

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นบห.ทั่วไป ระดบั ต้น) (๑)  

งานบริหารงานทั่วไป 
-  นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. (๑) (ว่าง)    
-  นกัจัดการงานทั่วไป  (ลป.) (๑) 
  (นางสาวปัทมา  ประเสริฐสุข) 
- พนักงานขับรถยนต ์(ลป.) (๑) 
 (นายแสงจันทร์  เฉลิมขวัญ) 
- ผช.เจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป (๑) (น.ส.ศิรินันท์ เปรมสีมา) 
 - ผช.จพง.ธุรการ (๑) (นางอมรรัตน์  งอสอน) 
- พนักงานขับรถยนต ์(๖) 
   (นายกองพัน  สิทธิ, นายช านาญ วิชาธรรม, นายบัญญัติ 
เหมวิพัฒน์, นายจตุรงค์ วงศ์หาญ, นายกฤบ  แกว้มาตย์,นาย
จักรกฤษณ์ ศิริ) 
– นักการภารโรง (๒) 
(นางกะรันยา  ทองติง, นายชัยวัฒน์  หาญสุริย์) 
- คนงาน (๑๔)  
(นางสุทิศา พันโม้, นางดวงกมล บูโฮม, นางอุไร แพงมา, น.ส.
ชบาไพร  จันทนประเสริฐ,น.ส.ระพีพรรณ  พลทองสถิตย์, นาย
กิติสันต์ พิณเหลือง, น.ส.เบญจมาศ  เฉลิมขวัญ, นายปณิธ ิ
ยุทธเมธางกูร, นางพรสุดา วิชาธรรม, นางเรวดี บุญจวง, นาย
สาคร พลทองสถิต, นายนราธิป โคตรศรีวงษ์,น.ส.พิกุล ใจหยุด) 

ฝ่ายปกครอง 
(นบห.ทั่วไป ระดบั ต้น) (๑ ) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏบิัติการ (๑) 
   (พันจ่าเอกประดิษฐ์  โยเหลา) 
-  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ช านาญงาน (๑)  
   (ส.อ.ทิติกร  สอนพิมพ์ดี) 
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน (๑) 
    (นายวีระพงษ ์ หาญสุรยิ์) 
-  พนกังานขับรถยนต์ (๑๐) (นายมนัส ,นายกิตติพงษ์,นายสวัสดิ์,
นายรุ่งศักดิ์, นายสายัณห,์นายวุฒิไกร,นายอุดมศักดิ,์นายไชยวัตร,
นายบุญโฮม, นายหนูเกณฑ์) 
- พนักงานดบัเพลิง (๖) วา่ง (๑) ภารกจิ (นายทองพูน,นายจิรฏัฐ์,  
นายสงกราน,นายไพวัลย,์นายถาวร) 
-  พนกังานดับเพลิง (๑) ทัว่ไป (นายอิสรา ชามาตย์) 
-  ผช.จพง.ธุรการ (๒) นางสาวรติกา , นางบุหลัน) 
- คนงาน (๑๔) (น.ส.จุฑามาศ, นายราชนัย์, นายกิติศักดิ์, นาย
หม่อม, นายสิทธิเดช, นายชุมพร,น.ส.จินณภาดา, น.ส.วันวิสาข์, 
นางอรัญญา, นายศราวธุ, น.ส.สุนีรัตน์, นายอภิศักดิ,์น.ส.กุลธิดา,
นางปุณยานุชศ์) 
 

งานการเจ้าหน้าที ่
-  นกัทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (๑)  
   (นางสาวธนญา  วัดเวยีงค า) 
- นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ (๑) 
   (นางเปรมจิตร  ศรีสุโคตร) 
- ผช.นักทรัพยากรบุคคล (๑) 
 (น.ส.ธนาภรณ์  วงษ์ค าคูณ) 
- ผช.บุคลากร (๑) (น.ส.สุชาดา จิตตะมยั) 
- ผช.จนท.บันทึกขอ้มูล (๑)  
(น.ส.ศศิพร พลทองสถิตย์) 
 - ผช.จพง.ธุรการ (๑)  (นางสาวชมพูนทุ  
อมรวงศ์) 
- คนงาน  (๑) (น.ส.ปิยะนารถ ไชยสอน) 

งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
-  นกัจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. (๑) 
   (นายประสิทธิ์  ทองนุช) 
-  จพง.ทะเบียนช านาญงาน (๑) 
   (นายณัฐวัฒน์  เพียสุพรรณ)    
-  ผช.จนท.ทะเบยีน (๑) (น.ส.นัยนา ไทโส) 
-  คนงาน (๑) (นายอภวิัฒน์  เสน่ห์จันทร์) 

 
งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- นักจัดการงานเทศกิจ ปก./ชก. (วา่ง) (๑) 
- นักจัดการงานเทศกิจ ช านาญการ (๑) (จ.อ.ขวัญประชา วงษ์หาแกว้) 
-คนงาน (๑๒) (น.ส.ฐานิตา, น.ส.ศุภกัญญา, นายวิทยา,  นายอรรถนพ,
นายเอกราช,นายสุนทร,นายนิคม,นายสขุสันต์,นายไพศิลป์,นาย
เอกลักษณ์,นายจตุพล)  

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
(นบห.ทั่วไป ระดบั ต้น) (๑) 

งานการประชุมและกิจการสภาเทศบาล 
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (๑) 
น.ส.ธิดารัตน์  นาคะเจริญ 
- เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน (๑) 
  (นางสาวกรรณิการ์  แพงงา) 
- คนงาน (๑) (น.ส.สุภารัตน์  แดงสี) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      

   

         

       

 

 

        

         

           

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน - - - ๑ ๑ - - - ๕ ๒ - ๕ ๑ ๑ ๑๑ ๑๒ ๓๙ 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) (๑) (ว่าง) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ กลาง) (๑)  

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) (๑)  

งานการเงินและบัญช ี
-  นกัวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ (๒) 
(น.ส.กรรณิกา, นางอัจฉราวรรณ) 
-  เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน (๑) 
    (นางพรหมภัสสร) 
-  นกัวิชาการเงินและบัญช ี (ลป.) (๑) (น.ส.ชนิสรา) 
 

งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์ 
-  เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน (๑) 
     (นายบุญเชิด) 
-  คนงาน (๑) (น.ส.ศิริลักษณ์) 

 

งานสถิติการคลัง 
-  นกัวิชาการคลัง ช านาญการ (๑) (นางสุชาดา) 
-  เจา้พนักงานการคลังช านาญงาน (๑)(น.ส.สาวิตรี) 
-  ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี (๑) (น.ส.อิสรีย์) 
-  คนงาน (๑) (น.ส.กันญาฐ์พัชศ์) 

งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน(๑) (นางหนูพิศ) 
-  เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (๑) (น.ส.กฤตชญา) 
- ผช.จพง.ธุรการ (๑) (น.ส.นัยนา) 
- ผช.จพง.ธุรการ (๑) (น.ส.ชวัลพัชร) 
-  ผช.จพง.ธุรการ (๑) (น.ส.ปนัสยา) 
-  เจา้หน้าที่ส ารวจขอ้มูล (๑) (นายจรัญญา) 
-  คนงาน (๓) (นายณัฐพัชร์, นายประทดั, นางอรพักตร์) งานพัสดุและทรัพย์สิน 

-นักวิชาการพัสดุ ปฏบิัติการ (๑) (นางอรนาถ) 
-นักวิชาการพัสดุช านาญการ (๑) (นางรตันา) 
- เจ้าพนกังานพัสดุ ปฏิบัติงาน (๑)  
(นายปรเมธ) 

 

 

งานธุรการ 
-  พนกังานขับรถยนต์ (๑) (นายนิรันดร) 
-  คนงาน (๑) (น.ส.กัญญ์ณณัฏฐ์) 

งานระเบียบการคลัง 
- นักวิชาการคลังช านาญการ (๑)(น.ส.นงคาร) 
-  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (๑) 
   (น.ส.เกียรติสุดา) 
 

 
งานพัฒนารายได้ 

-  นกัวิชการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร (๑)(นางสุภาพร) 
-  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (๑) (นางยุภาพร) 
-  พนกังานชับรถยนต์ (๑) (นายองอาจ) 
-  คนงาน (๒) (น.ส.เรวดี, น.ส.ชมพู่) 

 

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)(๑) (ว่าง) 

งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- เจ้าพนกังานการคลังช านาญงาน (๑)(นางพินทอง) 
-  ผช.จพง.ธุรการ (๑) (น.ส.กิตติกานต์) 
-  ลูกมอืช่างแผนที่ภาษี ฯ (๑) (นายภานุพงศ์) 
-  คนงาน (๓) (นายสรพล, นายสุชิน, นายกฤษดากร) 

โครงสร้างการบริหารงานกองคลงั 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

          

   

   
   

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน - - - ๓ ๑ - - - ๑ ๒ ๕ - - - ๑๗ ๓๒ ๖๑ 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

ฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)  

งานวิศวกรรม 
-  วิศวกรโยธา ชก. (๑)(นายสันติ  ศรีจนัทร์) 
-  นายช่างโยธา  อส. (๑) (นายชุณหเกยีรติ  ทองอุทุม) 
-  ผช.นายช่างโยธา (๑) (ว่าง) 
- พนักงานขับรถยนต ์(๑) (นายบัณฑิต  ภูทอง) 

งานสาธารณูปโภค 
-นายชา่งโยธา อส.(๑)(นายมานพ  ลาดโลศรี) 
-  พนกังานขับรถยนต์ (๒)   ๑. นายอาจินต์ มั่นคง ๒. นายอภิชาต  หาญสุริย ์
-  คนงาน (๑๖) (นายสุทธิพงศ์,นายนิรันทร์, นายสมชาย, นายวรสรณ์, นายปัญญา,  
น.ส.วรรณนิภา, นายสงกรานต์, น.ส.รัฐฐาพร, นายประชา, น.ส.กมลณภทร, น.ส.ภัสรา,  
น.ส.อิสราพร, นายอิสระพงษ์, นายบุญมี, นายกิตดารัตน์, นายอัคเดช 

งานสถาปัตยกรรม 
-  นายช่างโยธา อส. (๑) (นายพงษ์ศักดิ ์ สวา่งแผ้ว) 
- วิศวกรโยธา ปก.(๑) (นายปณิธาน  ไวว่อง) 
-  นายช่างเขียนแบบ อส. (๑)(นายถนอม วงษ์สาจันทร์) 
- ผช.นายชา่งเขียนแบบ (๑) (นายธีระพฒัน์ มาศยคง) 
- พนักงานขับรถยนต ์ (๑) นายด ารงชัย  คนใหญ ่
-  คนงาน (๕) (นายภกัดี, นายอัครวินท์, นายสมเพชร, 
น.ส.ทิพวรรณ,น.ส.กรรณิการ์ 

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
-  นายช่างไฟฟา้ ชง. (๑)(นายทิวากร  แสนเพ็งเคน) 
-  ผช.วิศวกรไฟฟ้า (๑)(นายกฤษฎากร แก้วบุตร) 
-  ผช.นายช่างไฟฟ้า (๓) (นายสุพจน์, นายภวูดล, นายไพวัลย์) 
-  พนกังานขับรถยนต์ (๒) (นายสุนันต์, นายนิสันต์) 
-  คนงาน (๔) (นายธวัชชัย, นายณัฐวุฒ,ิ นายวิวัฒน์, นายพรพจิิตร) 

งานผังเมือง 
-  นายช่างผังเมือง ปง.-ชง. (๑) (ว่าง)  
-  ผช.นายช่างส ารวจ (๑) (นายศิริพงษ์ แนวหล้า) 
- ผช.นายช่างผังเมือง (๑) (นายชาครินทร์ เศวตวงษ์) 
-  พนกังานขับรถยนต์  (๑) (นายเหรียญ แพงมา) 
-  คนงาน (๔) (น.ส.ฐานิกา, นายสุรพงษ,์ นายนฤดล, น.ส.กิตติยา,  

งานธุรการ 
-  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (๑) (น.ส.สุชาดา สุนทรวัฒน์) 
-  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  (๑)(น.ส.รักชนก  เมืองสนธิ์) 
-  พนกังานขับรถยนต์ (๑)(นายนิรันดร์ จุลลาบุดดี) 

โครงสร้างการบริหารงานกองช่าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑)  

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)  

งานควบคุมอาคาร 
- วิศวกรโยธา ปก. (๑)(นายกนกสันต ์ อกัษร) 
-  คนงาน (๓) นายพนมพร, นายพชรพงศ์, นางอาริยา 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน - - - ๓ ๑ - - ๑ ๒ ๑ - - - ๑ ๓๒ ๘๓ ๑๒๔ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) (๑) 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น) (๑) 

ฝ่ายบริการสาธารณสขุ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (๑) 
 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   -  นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (ว่าง) (๑)  
   -  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (๑) (นางรินกร) 
   -  คนงาน  (๔) (นายกฤษณะ,น.ส.มินตรา,นางภาวนา,น.ส.นวพร) 
  

 

งานส่งเสริมสขุภาพ 
-  นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (๑)(น.ส.ชนนิกานต์) 
-  พนกังานขับรถยนต์ (๑) (นายมนตรี พระฤทธิ์) 
-  คนงาน (๔)(นางกนกพร,นางจอมใจ,น.ส.วัชราภรณ์, 
นางนงค์ลักษณ์) งานรักษาความสะอาด 

-  นกัวิชาการสุขาภิบาล ปก. (๑)(น.ส.วริัญดา ชารีวรรณ) 
-  พนกังานขับรถยนต์  (ลกูจ้างประจ า) (๑) (นายธีระศักดิ์)  
- ผช.ช่างเครื่องยนต์ (๑) (นายสกลวัฒน)์  
- ผช.นายชา่ยเครื่องยนต์ (๑) (นายนิกร) 
-  พนกังานขับรถยนต์  (๒๖) (ว่าง) (๒)  
-  คนงานประจ ารถขยะ (๕๕) (ว่าง) (๓) 
-  คนงาน  (๑๒) (ไม่วา่ง) 

งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. (๑)(วา่ง) 
-  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (๑) (นางจีราวรรณ ชินดร) 
 -  คนงาน (๔) (ว่าง) (๑) (น.ส.อิสริยะเนตร, นางกัลยา, 
น.ส.พวงเพชร) 

งานธุรการ 
-  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ (๑)(น.ส.อรอนงค์ ชมเชย) 
 -  คนงาน (๑) (น.ส.ทิพวรรณ ไชยแสง) 

ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น) (๑) 

งานศูนย์บริการสาธารณสขุ 
-  พยาบาล ช านาญการพิเศษ (๑) (นางกุลนาฏ) 
-  พยาบาล ช านาญการ (๑) (นางปาริชาติ) 
-  พนกังานขับรถยนต์  (๑) (นายกิตติกร) 
-  คนงาน  (๔) (น.ส.ศิริพร, นางชรินพร, นายธันวา, 
นายคุณาวุฒิ) 
 

โครงสร้างการบริหารงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
-นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก. (๑) (วา่ง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                 

                                                                  

                                                                                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน - - - - ๑ - - - ๒ ๒ - - - - ๗ ๕ ๑๗ 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ กลาง) (๑ )  

โครงสร้างการบริหารงาน 
กองวิชาการและแผนงาน  

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. (๑) (นางสาวอรทัย  ใจปัน) 
-  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑) (นายเอกราช) 
 -  คนงาน (๑) (น.ส.ชัญญาภัค พลพันธส์ิงห์) 
 

งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น 
-เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ปง./ชง. (๑)  (ว่าง) 
-คนงาน (๓) (น.ส.พิมพ์นิภา จุลค าภา,นางภัทภิชา บุญจวง,นางพินทอง วงษ์สีหา) 
 

งานจัดท างบประมาณ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. (๑) (นางจิราย ุ รุจาคม) 
- ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ (๑) (น.ส.กฤติญา ประดิษฐ์ผล) 
-  ผช.จพง.ธุรการ (๑) (วา่ที่ร.ต.หญิง ชนัญชิดา ไหมวันทา) 
-  คนงาน (๑) (น.ส.อัจฉราภา  วงศ์ศรีพิสันต์) 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น) (๑) (ว่าง) 

 

 

งานนิติกรรมสัญญา 
-นิติกร ช านาญการ (๑) (นางสาวศุภลกัษณ์  หาญสุรยิ์) 
-ผช.นิติกร (๑) (น.ส.มัทนียา  มานะสุจรติกุล) 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ปก./ชก. (๑) (ว่าง) 
-  ผช.นักวิชาการคอมพวิเตอร์ (๑) (นายสิทธิพงษ์ แกว้ลือ) 
-  ผช.จพง.ธุรการ (๑) (น.ส.โชติกา เรืองศรี) 

ฝ่ายนิติการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น) (๑) (ว่าง) 

งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
-นิติกร ช านาญการ (๑) (นางสาวจีราภาภัทท์  หาญสุริย์) 

งานธุรการ 
- ผช.เจ้าหนา้ที่ธุรการ (๑) (น.ส.จงจิตร แซ่ลี้) 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                                                                                           

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน - - - ๑ - - - - ๑ - - - - - ๑๐ ๖ ๑๘ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดบั กลาง (๑) (ว่าง) 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ ต้น)  (๑) 

งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา ชก (๑)  (นายประทีป  พรมภกัดี) 
- ผช.นักวิชาการศึกษา (๑) (น.ส.พยุง  สิมสา) 
- พนักงานขับรถยนต์ (๑)  (นายนภดล  จนัทร์สุวงษ์) 
- แม่ครัว  (๑)  (นางยวุดี  หาญสุรยิ์) 
- คนงาน (๔)  (นายไพรัช, น.ส.ทองพูน, นางค าผาย, นางสายฝน)  

  
  

โครงสร้างบริหารงานกองการศึกษา 
 

งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม 
-  นักสันทนาการ ปก./ชก (๑) (ว่าง) 
-  ผช.นักสันทนาการ (๑) (นายนภดล ประเสริฐทรง) 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-  จพง.ศูนย์เยาวชน ปง./ชก. (๑) (ว่าง)  
-  ผช.จพง.ธุรการ (๑) (น.ส. วิภาดา  สิทธิธราดล) 
- ผช.จพง.ธุรการ (๑) (นางจารณุี  มูลป้อม) 
- ผช.จพง.ธุรการ (๑) (น.ส.มณีรตัน์  เพ็งพระจันทร์) 

โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด 
-ผู้อ านวยการสถานศึกษา (ค.ศ.๓) (๑) (นายศักดา  เชาว์สกู) 
-ครผูู้ช่วย (ครูผู้ช่วย) (๒) (ว่าง) (๑) (นางสาวปองใจ  ชาญชมภ)ู 
-ครู (ค.ศ.๑) (๖) (นางวิไลลักษณ์, นางเพ็ญศิริ, น.ส.รักนทิน, นาง
รัชนีภรณ์, นางธัญญารัตน์, นางมะนิตดา) 
-คร ู(ค.ศ.๒) (๒) (นางถนอมพรรณ, นายวรวุฒิ) 
-ผช.จพง.การเงินและบัญชี (๑) (น.ส.วารุณี  สีเคนา) 
-ภารโรง (๑) (นายสุภัทร หาญสุริย์) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด 
-ครู (ค.ศ.๑) (๑) (นายสุริยันต ์ยอดอ่อน)  
-ครูผูดู้แลเด็ก (ครูผู้ช่วย) (๒) (น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยสอน, นางพรไพลิน เมือง
สนธิ์) 
-ผู้ดูแลเด็ก(๑) (น.ส.เกศริน) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง 
-ครู (ค.ศ.๑) (๑) (น.ส.จารุวรรณ โพธิ์เรืองเดช)  
-ผู้ดูแลเด็ก (๒)  (นางญาณัชเศรษฐ์ กุลสุวรรณ์, น.ส.ทิพย์วรรณ  
กุมพล) 
 



 

                                                                                                           
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                  

                                                                                           

  

 

 
                        
 

 
 
 
 
 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้าง 
รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. ภารกิจ ทั่วไป 
จ านวน - - - ๑ ๑ - - - ๒ ๒ - - - - ๖ ๔ ๑๖ 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับ กลาง) (๑ )  

โครงสร้างการบริหารงาน 
กองสวัสดิการสังคม   

 

งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
-  นักพัฒนาชุน ปก. (๑) (นายพิเชฐ  แก่นชา) 
-  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (๑) (นายเพิ่มพล  มีเดช) 
-  คนงาน (๒) (วา่ง) (๑) (นายอรินทร์  บุญจวง) 
 

งานพัฒนาชุมชน 
- นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ (๑) (นางกาญจนา ดีรักษา) 
- ผช.จพง.พัฒนาชุมชน (๑) (นางณัฐพร  ยุทธเมธางกูร) 
-  ผช.จพง.ธุรการ (๑) (นางสาวผุสดี  วงศ์เบาะ) 
-  คนงาน (๒) (วา่ง) (๑)   (นางสาวจิตรา  ชยัสอน) 
 

งานสังคมสงเคราะห ์
- นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ (๑) (นายพิทยา ค าหงษา) 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน (๑) (น.ส.ปรางทพิย์ แก้วลอื) 
- ผช.จพง.ธุรการ (๑)  (น.ส.รติรัตน์ ศรีภูธร) 
– คนงาน (๑) (นายธนโชติ วงศ์สุ่ย) 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับ ต้น) (๑) 

 

 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 (นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับ ต้น) (๑) (ว่าง)  

งานชุมชนเมือง 
-  นกัพัฒนาชุมชน ช านาญการ (๑) (นายพรหมรินทร์ อบมา) 
-  ผช.จพง.ธุรการ (๑) (น.ส.กัลยาณี  พมิพ์ตา) 
-  คนงาน (๑) (นายอนุชา  ลาท า) 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้างประจ า รวม 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
จ านวน - ๒ ๑ - - - - - - - - - - - ๓ 

โครงสร้างการบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ สูง) (๑) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) (๑) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) (๑) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการที่ตรวจสอบภายใน  ระดับ ปฏิบตัิการ/ช านาญการ (๑) (ว่าง) 


