
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลมะค่า 
เรื่อง   โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลมะค่า 

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

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ 252, 253, 254, 255, 257 และ 258  ประกอบ
กับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  ในคราวประชุมครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่  26 
กันยายน  2560  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลมะค่าประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ. 2561 –25๖3)  
ได ้ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่  เทศบาลต าบลมะค่า  จึงขอประกาศโครงสร้างส่วนราชการและภารกิจหน้าที่ดังนี้   
1. ส านักปลัดเทศบาล 
    1.1 ฝ่ายอ านวยการ   

-  งานธุรการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานสารบรรณของเทศบาล รับ-ส่งเอกสารและพัสดุ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกประเภท 
(2)  งานประชุมพนักงาน 
(3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
(4)  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
(5)  งานเกี่ยวกับการจัดการงานพิธีการ งานประเพณีในวันส าคัญต่าง ๆ  
(6)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(7)  งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล 
(7)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
(9)  งานจัดท าฎีกา 
(10)  งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ 
        รับรองและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
(11)  งานท าความสะอาดอาคารส านักงาน 
(12)  ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(13)  งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  
(14)  งานควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามัน การขออนุญาตใช้รถ บันทึกการใช้รถ การจัดท า 
        ประวัติการซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
(15)  งานขับรถยนต์ และซ่อมบ ารุงรักษาเบื้องต้น 
(16)  งานโครงการที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ 
(17)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
(2)  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
      พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง/งานเพ่ิมเติมทะเบียนประวัติ 
(3)  งานสรรหาพนักงานจ้าง 

/งานระบบฐานข้อมูล 
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(4)  งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร/บ าเหน็จบ านาญ 
(5)  งานระบบสวัสดิการการเบิกจ่ายตรง (สปสช.) 
(6)  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(7)  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
(8)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(9)  งานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและงานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนาและ 
      ศึกษาดูงาน 
(10)  งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(11)  งานจัดท าแผนอัตราก าลัง 
(12)  งานการต่อสัญญาพนักงานจ้าง 
(13)  งานสวัสดิการบ าเหน็จบ านาญพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และสวัสดิการพนักงานจ้าง 
(14)  งานการลาพักผ่อนประจ าและการลาอ่ืน ๆ 
(15)  งานแจ้งมติ กทจ. ให้กอง/งานต่างๆ ทราบ 
(16)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน     มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและการ    
      ประเมินผลการแผนทุกระดับ 
(2)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่   
      เกี่ยวข้องงานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล 
(3)  งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนาเทศบาล 
(4)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(5)  งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต  
      เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน 
(6)  งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลและโครงการต่าง ๆ  
(7)  งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
(8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานนิติการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานร่างและพิจารณาตรวจร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่ง 
      ที่เก่ียวข้อง 
(2)  งานด าเนินการทางวินัย การอุทรณ์หรือการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
      และพนักงานจ้าง 
(3)  งานตีความ วินิจฉัย ให้ค าปรึกษา ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติ 
      ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(4)  งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
(5)  งานพิจารณาตรวจสอบค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้งตามกฎหมายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
(6)  งานสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

                (7)  งานเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย หรือให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่      
                      ประชาชน      

/(8) งานสอบสวน 
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(8)  งานสอบสวนข้อเท็จจริงของทุกส านัก/กอง 
(9)  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการละเมิดเทศบัญญัติและกฎหมายอ่ืน ๆ 
(10)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น  เว็บไซต์ จดหมายข่าว    
      ประกาศเสียงตามสาย ฯลฯ 
(2)  งานรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
      การด าเนินงานประชาสัมพันธ์มาประมวลผลสรุปเพื่อเสนอรายงานต่อผู้บริหาร 
(3)  งานวางแผน ควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทของเทศบาลเพ่ือเผยแพร่ไปสู่ 
      สาธารณชน 
(4)  งานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
(5)  งานด้านการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ  
(6)  งานพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
      ให้เหมาะสม 
(7)  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
(8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานจัดท างบประมาณ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(1)  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและ  
      ด าเนินการ 
(2)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์ 
(3)  งบประมาณ การโอน และแก้ไขงบประมาณ 
(4)  งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
(5)  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
(6)  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล 
(7)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานพัฒนาชุมชน     มีหน้าที่เก่ียวกับ  
(1)  งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง 
(2)  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิภาพคนในชุมชน 
 (3)  งานประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปสู่ชุมชน 
(4)  งานสังคมสงเคราะห์ 
(5)  งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และ 
      สุขาภิบาล 
(6)  งานวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแผนและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
(7)  งานสภาเด็กและเยาวชน 
(8)  งานสวัสดิการเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
(9)  งานป้องกันและควบคุมยาเสพติด 
 

/(10)  งานส ารวจปัญหา 
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(10)  งานส ารวจปัญหาและความเดือดร้อนของชุมชนเพื่อน ามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข   
        ปัญหาในเบื้องต้น 
(11)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การพัฒนา 
      งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาพิเศษตามอัธยาศัย 
(2)  งานเผยแพร่เอกสารข้อมูลความรู้ทางวิชาการ 
(3)  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(4)  งานประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
      ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(5)  งานประสานสถานศึกษา/โรงเรียน 
(6)  งานพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
(7)  งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย 
      เลื่อนระดับ คัดเลือกและสอบคัดเลือก  
(8)  งานกีฬาและนันทนาการ 
(9)  งานศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
(10)  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(11)  งานจัดท าฎีกา 
(12)  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
(13)  งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (SIS)  
(14)  งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่น (CCIS) 
(15)  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา 
(16)  งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 
(17)  งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 
(18)  งานการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
(19)  งานการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(20)  งานตรวจรับรองการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(21)  งานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  (สมศ.) 
(22)  งานค้นคว้าทางวิชาการ การรวบรวมเอกสารทางวิชาการ เขียนต ารา ผลิตคู่มือ ตลอดจน 
        สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ หรือเพ่ือพัฒนารูปแบบ   
        การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(23)  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
(24)  งานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชนในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
(25)  งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือของทางราชการ 
(26)  งานควบคุมการลงเวลา/การลาของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(27)  งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(28)  งานการเงินและบัญชี งานจัดท าฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

/(29) งานดูแลรักษา 
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      (29)  งานดูแลรักษาความสะอาดภายในและบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                (30)  งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

(31)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานกิจการสภา  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานเลขานุการสภา 
(2)  งานประชุมสภาเทศบาล 
(3)  งานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสืองานสภาเทศบาล 
(5)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   1.2 ฝ่ายปกครอง 
 -  งานทะเบียนราษฎร    มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1)  งานตามพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ เป็นต้น 
(2)  งานสอบข้อเท็จจริงให้ประชาชนผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
(3)  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
(4)  งานบริการข้อมูลทางทะเบียนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียน 
(5)  งานปรับปรุงและจัดท าฐานข้อมูลทางทะเบียน 
(6)  งานให้ค าแนะน าปรึกษาประชาชนผู้มาติดต่อสอบถามเรื่องงานทะเบียน 
(7)  งานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือของงานทะเบียน 
(8)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 -  งานรักษาความสงบ    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ         
      และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(2)  งานควบคุมตรวจสอบและด าเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ 
      เกี่ยวข้อง 
(3)  งานวิเคราะห์ข่าว เพ่ือเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ 
(4)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(2)  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(3)  งานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้าน 
      กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย 
      เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 
(4)  งานประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน ระงับเหตุ ป้องกันสาธารณภัย  
      ต่าง ๆ วางแผน  ระงับเหตุ  ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ 
(5)  งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

/(6) งานตรวจสอบ 
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(6)  งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกันและ 
      ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ  
 (7)  งานส ารวจและพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย อุทกภัย ฯลฯ 
(8)  งานฝึกแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(9)  งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(10)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
(11)  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(12)  งานสารบรรณรับ-ส่ง งานโต้ตอบหนังสือต่าง ๆ ของทางราชการ 
(13)  งานจัดท าฎีกา 
(14)  งานควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามัน การขออนุญาตใช้รถ บันทึกการใช้รถ การจัดท าประวัติการ 
        ซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
(15)  งานขับรถยนต์ และซ่อมบ ารุงรักษาเบื้องต้น 
(16)  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. กองคลัง 
    2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง   
 -  งานพัสดุและทรัพย์สิน    มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานการซื้อและการจ้าง  
(2) งานการซ่อมและบ ารุงรักษาพัสดุ 
(3) งานการจัดท าทะเบียนพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
(4) งานการจัดท าบัญชีรับจ่ายพัสดุและตรวจสอบ 
(5) งานจัดท าแผนพัสดุและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
(6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

     - งานการเงินและบัญชี    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
(2) งานควบคุมและจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ 
(3) งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
(5) งานจัดท าบัญชีงบการเงินและทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 
(6) งานจัดท ารายงานประจ าวัน  ประจ าเดือน  ประจ าปี  และรายงานอื่น ๆ 
(7) งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
(8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
     (1) งานวางแผนและการจัดเก็บรายได้ 
     (2) งานการเก็บข้อมูล รวบรวม เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
     (3) งานจัดท าทะเบียนคุมภาษีต่างๆ 
     (4) งานเร่งรัดจัดเก็บภาษีและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน 

               (5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี 
/(8) งานจัดท าหนังสือ 
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               (8) งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบ 
               (9) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและค าร้องต่างๆ 
               (10) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินภาษี 
               (11) งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
(2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(3) งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
(4) งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
(5) งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนที่ภาษี 
(6) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร   
(7) งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงที่ดิน 
(8) งานจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน 
(9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
      (1) งานจัดท าประกาศยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี 
      (2) การเก็บรักษาและสั่งจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 
      (3) การรับช าระ ประเมิน ออกใบเสร็จ ภาษีและค่าธรรมเนียม 
      (4) การจัดท าใบน าส่งเงิน ใบสรุปส าคัญประจ าวันทะเบียนรายรับ ระบบมือและระบบ e-LAAS 
      (5)งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

     -  งานธุรการ    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานสารบรรณของกองคลัง 
(2) งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
(3) งานดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
(4) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
(5) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3. กองช่าง 
    3.๑ ฝ่ายการโยธา 
 -  งานวิศวกรรม    มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(3) งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
(5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
(6) งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
(7) งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม 

/(8) งานประมาณราคา 
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(8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
(๑๐) งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 -  งานสถาปัตยกรรม    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
(2) งานวางโครงการ  จัดท าผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
(3) งานให้ค าปรึกษาแนะน าด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย 
(5) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
(6) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม 
(7) งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
(8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
(9) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ 
(๑0) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานผังเมือง    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานจัดท าผังเมืองรวม 
(2) งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
(3) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
(4) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ า 
(5) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
(6) งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง 
(7) งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
(8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

     -  งานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ 
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
(3) งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
(5) งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
(6) งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
(7) งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 
(8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 -  งานสวนสาธารณะ    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  สวนหย่อม  ฯลฯ 
(2) งานควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(3) งานให้ค าปรึกษาแนะน าเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ 

/(4) งานประมาณราคา 
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(4) งานประมาณราคาด้านภูมิสภาปัตย์ 
(5) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานศูนย์เครื่องจักรกล    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะเครื่องจักรกล 
(2) งานตรวจสอบซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล 
(3) งานควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(4) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานติดตั้งและบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
(2) งานควบคุมดูแล  การจัดสถานที่ในงานประเพณีต่าง ๆ  
(3) งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
(4) งานควบคุมดูแล  รักษาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานไฟฟ้า 
(5) งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- งานผลิตและการบริการ    มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน 
     (1) งานผลิต  จ าหน่าย และบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
     (2) งานบริการ จดมาตรวัดน้ า จัดเก็บค่าน้ าประปา 

     - งานธุรการ    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล 
(๒) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวย

ความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ 
(๕) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
(๖) งานจัดท าฎีกา  ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง  ทุกประเภท 
(๗) งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
(๘) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
(๙) งานจัดท าการเบิกจ่ายของกองช่าง 
(๑๐) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1  ฝ่ายบริหารสาธารณสุข   
 - งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม    มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
(2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
(3) งานควบคุมการประกอบการค้าท่ีน่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(4) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 

/(5) งานชีวอนามัย 
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(5) งานชีวอนามัย 
(6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 -  งานเผยแพร่และฝึกอบรม    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
(2) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
(3) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
(4) งานประเมินผล 
(5) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(1) งานกวาดล้างท าความสะอาด 
(2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
(3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
(4) งานรักษาความสะอาด 
(5) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานสัตวแพทย์    มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรงฆ่าสัตว์ 
(2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคท่ีเกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัย

ตามธรรมชาติ 
(3) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 
(4) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(5) งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
(6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานส่งเสริมสุขภาพ    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
(2) งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
(3) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
(4) งานส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
(5) งานยาเสพติดและบ าบัดยาเสพติด 
(6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

-  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) ป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
(2) งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
(3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
(4) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
/งานศูนย์บริการ 
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- งานศูนย์บริการสาธารณสุข    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานสนับสนุนแพทย์เก่ียวกับตรวจ วินิจฉัยและให้บริการรักษาพยาบาล 
(2) งานด้านสุขศึกษา 

     (3) งานอนามัยโรงเรียน 
     (4) งานอนามัยแม่และเด็ก 
     (5) งานวางแผนครอบครัว 
     (6) งานสาธารณสุขมูลฐาน 
     (7) งานโภชนาการ 
     (8) งานควบคุมโรคติดต่อ 
     (9) งานทันตสาธารสุข 
     (10) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(1) งานสารบรรณของกองสาธารณสุข 
(2) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวย

ความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ 
(5) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
(6) งานจัดท าฎีกา  ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง  ทุกประเภท 
(7) งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 
(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
(9) งานด้านประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(10) งานรักษาความสะอาดความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(11) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
  5.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 5.1  งานตรวจสอบภายใน    
 -   งานตรวจสอบภายใน     มีหน้าที่เก่ียวกับ 

     (1) แผนการตรวจสอบภายใน 
     (2) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้อ 5 ข้อ 6 
     (3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆในด้านงบประมาณ บัญชี 
     (4) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี 
     (5) ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา 
     (6) ตรวจสอบหลักฐานการท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ 
     (7) ตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์ท่ีช ารุด 
     (8) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุและวัสดุคงเหลือ 
     (9) ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะ 
     (10) ตรวจสอบรายละเอียดการก่อหนี้ผูกพัน 

/(11) งานเกี่ยวกับ 
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     (11) งานเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือราชการ 
       (12) งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ประกาศ    ณ    วันที่   29   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560   
 
 
     (ลงชื่อ)      
            (นางธนาพร   ศิริโภคานนท์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลมะค่า 


