
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
------------------------------------------------------------------------------- 

  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลกำหนด กอง หรือ
ส่วนราชการ ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลโพธิ์งามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจ
ตามความมาตรา ๑5 ประกอบกับมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี ในการประชุมครั้งที่  5/๒๕64 
เมื่อวันที ่27 พฤษภาคม ๒๕64 จึงประกาศแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
เทศบาล 

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เทศบาลตำบลโพธิ์งามประกาศใช้เป็น
ต้นไป 

3. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  มีการแบ่งส่วนราชการที่ภายใน ดังนี้ 
 3.1 สำนักปลัดเทศบาล   

  1. ฝ่ายปกครอง  
  (๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่

ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน 
เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อ่ืน เช่น อุทกภัย อัคคีภัยฯลฯ งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการ  
ตามแผน งานวิทยุสื่อสาร งานอาสาสมัครและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) งานดูแลและรักษา
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถดับเพลิง  เครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม และงาน
อ่ืนที่เกี่ยวขอ้งหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (2) งานรักษาความสงบเรียบร้อย   
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะ

วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอ ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกนัการติดยาและสารเสพติด และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษานโยบาย เป้าหมาย และพันธกิจ

ของหน่วยงาน เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและดำเนินงาน งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล 
จงัหวัดและรัฐบาล บันทึกและปรับปรุงข้อมูล Social Media ทุกประเภทของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน จัดทำสื่อ 
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ที่เหมาะสม ประกอบข้อมูลที่ถูกต้อง และน่าสนใจเพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับการประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายใน ประชาสัมพันธ์ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย อาจด้วยแผ่นพับ ใบปลิว ติดบอร์ด 
หรือผ่าน สื่อมวลชนต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา บันทึกภาพกิจกรรมของเทศบาล จัดทำ
จดหมายข่าว รายงานผลการดำเนินงาน และความรู้ที่ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ติดตามและวิเคราะห์ข่าว
ประจำวัน เสนอผู้บริหาร ติดตาม ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานควบคุม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงาน และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) งานส่งเสริมการเกษตร   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหา

ทางการเกษตร กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานวิชาการเกษตร  ตามการวัดและประเมินผลการ
ดำเนินงานการเกษตร กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ ควบคุมติดตาม ประเมินผลด้านการเกษตร จั ดสอน
และอบรมด้านวิชาการเกษตร  จัดประชุมดำเนินการเผยแพร่กิจการการเกษตร ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ
แนววิชาการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และ 
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายอำนวยการ  
    (๑) งานบริหารทั่วไป   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางของเทศบาล      
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและการอำนวยความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ งานตรวจสอบ แสดงรายการที่เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ งานประสานการประชุมผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง งานควบคุมพัสดุของ
สำนักปลัดเทศบาล งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล งานรัฐพิธีและพระราชพิธี งานบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) งานการเจ้าหน้าที่   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงาน

เทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและ
การคัดเลือก งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคล งานประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง      
งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม  สัมมนา การศึกษาดูงาน 
การลาศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง การให้
บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำ
คุณประโยชน์ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอ่ืน ๆ       
งานประมวลจริยธรรม และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการ

ข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลงานตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้
ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และ
พยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภค            
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งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา และการ
กำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะต่าง ๆ  งานประสานกับหน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงานอื่น ที่เสนอ 
บริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับงานวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และ
การประเมินผลงานตามแผน งานนโยบาย และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(4) งานนิติการ   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือดำเนินการทางกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจ  
พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การรับเรื่องราวร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  งานสอบสวนและ
เปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ ระเบียบกฎหมาย งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง    
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน งานศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

   (5) งานกิจการสภาเทศบาล  
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก

สภาท้องถิ่น รวมทั้งการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ งานระเบียบวาระการประชุม งานประสานงานเกี่ยวกับ
การประชุมสภาเทศบาล งานสารบรรณของสภาเทศบาล งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น งานส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   
 3.2 กองคลัง   
   ๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง 
    (๑) งานการจ่ายเงินรับเงิน   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน    
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน
ต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม การเบิกจ่าย การจัดทำ
รายงานทางการเงินประจำเดือน ประจำปี และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) งานการจัดทำบัญช ี  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญ   

คู่จ่าย เงินลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับรายจ่ายประจำปี 
จัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่าย       
เก็บรักษาใบสำคัญ ทำรายงานการเงินเป็นประจำเดือนประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจทานการ
ตั้งฎีกาเบิกจ่าย ทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไป และนอกงบประมาณ ควบคุมการทำบัญชี          
ทุกประเภท ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการบัญชีทุกประเภท และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) งานสถานะการเงินการคลัง  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงานจัดทำงบประมาณรายรับและ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  งานตรวจสอบรับรองยอดเงินงบประมาณคงเหลือในแต่ละหมวด/ประเภทของทุก
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หน่วยงาน  งานตรวจสอบ ควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายของทุกหน่วยงาน  งานจัดทำบัญชีคุมงบประมาณ 
(การ์ด) ของแต่ละหมวด/ประเภทของ งานจัดทำบัญชีโอนเงินงบประมาณของหน่วยงาน งานตรวจสอบ ควบคุม
การยืมเงินสะสมหรือจ่ายขาดเงินสะสม  งานจัดทำและเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ งานจัดทำทะเบียนผู้รับ
บำนาญ  งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดดำรงชีพของข้าราชการบำนาญ  งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินด้าน
รายจ่ายของทุกหน่วยงาน และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) งานการพัสดแุละทรัพย์สิน   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  งานจัดทำ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  งานรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนการจัดหา  งานจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  
งานเช่าพัสดุ  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบและควบคุมงาน  งานแลกเปลี่ยนพัสดุ งานรายงานข้อมูล    
การจัดซื้อจัดจ้าง งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ งานเกี่ยวกับการออกหนังสือ
รับรองผลงาน งานเกี่ยวกับหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา  งานเกี่ยวกับการลงโทษผู้ทิ้ งงาน           
งานทะเบียนและควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ  งานการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี งานรายงานข้อมูลพัสดุและทรัพย์สิน  งานเกี่ยวกับการยืมพัสดุและทรัพย์สิน  งานจำหน่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของเทศบาล งานจัดทำงบทรัพย์สินของเทศบาล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

๒. ฝ่ายพัฒนารายได้   
  (๑) งานธุรการ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเอกสารเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

งานสารบรรณ งานเลขานุการ  งานการประชุม เช่น การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมของกองคลัง 
ดูแลระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ประสานงานหน่วยงานอ่ืน งานสวัสดิการของกองและงานสหกรณ์   
ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล งานจัดพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงินและการรวบรวมเอกสารฎีกาเก็บเป็นระบบ ดำเนินงาน
และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  (๒) งานจัดเก็บภาษ ี
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลทุกประเภท

ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตาม
กฎหมายกำหนด ทะเบียนเงินผลประโยชน์ รับชำระภาษีนำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่งานการเงินและบัญชี 
บันทึกการชำระภาษี รับผิดชอบใบเสร็จรับเงินที่ใช้หมดแล้ว และใบเสร็จรับเงินที่ใช้ปัจจุบันให้ครบถ้วนถูกต้อง   
การออกใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน งานดำเนินการ

ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินของเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัส
ประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ ผ.ท.5) จัดทำทะเบียนคุม      
ผู้ชำระภาษี จัดเก็บทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ปรับปรุงข้อมูลผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี 
ประเภทต่างๆ งานการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๓.3 กองช่าง  
๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

   (๑) งานธุรการ   
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

ภายในกองช่าง เช่น ควบคุมการรับ-ส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่างหนังสือตอบโต้  บันทึก  ย่อเรื่อง   สรุปความเห็น ควบคุม การเก็บพิมพ์ คัดสำเนาและค้นหาหนังสือเอกสารทาง
วิชาการ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลสถิติ  เอกสารหลักฐานหรือระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้อง  
ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา
ใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่อสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) งานสำรวจ  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจเพ่ือออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง 

บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ
รายการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถอดแบบ เพ่ือสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง 
เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
หรือความพึงพอใจ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

   (๓) งานออกแบบและเขียนแบบ   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับอ อ ก แ บ บ  ค ำ น ว ณ  เข ีย น แ บ บ          

งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์    
ของสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม งาน ส ำรว จ ข้ อ มู ล 
เพ่ือออกแบบ งานวิเคราะห์ วิจัย งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์      
งานออกแบบการจัดสถานที่ งานรัฐพิธี งานประเพณีอ่ืน ๆ งานเขียนแบบด้านมัณฑศิลป์และศิลปกรรมต่าง ๆ 
งานด้านช่างศิลป์ งานออกรายการเพ่ือออกแบบงานวิเคราะห์ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) งานสาธารณูปโภค  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมการก่อสร้างอาคารและซ่อม

บำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ งานรองรับการระวังแนวเขตที่ดิน งานดูแลซ่อมแซมรักษาสถานที่และทรัพย์สินของส่วนราชการ 
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนการประปา งานการประชาสัมพันธ์
การประปา งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
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(6) งานผังเมือง 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ

ผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง วางและจัดทำผังเมือง  ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผลและพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ ดำเนินการ
เกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคารและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ  
ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่แก่หน่วยงานต่าง ๆ    
ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง
การบูรณะและบำรุงรักษา  ดำเนินการประสาน กำกับดูแล สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกำกับตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของ   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย 

(7) งานบริการข้อมูลและสถิติ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในด้านการยื่น

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร การยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร การขอ
อนุญาตต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง การขอโอนใบอนุญาต การตรวจพิจารณาด้านการขออนุญาตก่อสร้างสถาน
บริการประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจพิจารณาด้านการขออนุญาตขุดดินถมดิน การรับเอกสารคำร้องต่าง ๆ 
งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมต่าง ๆ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(8) งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง   
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า

ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอ่ืนๆ  จัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ งานสำรวจออกแบบ 
คำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

   ๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
    (๑) งานธุรการ   
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการและงานสาร
บรรณภายในกองช่าง เช่น ควบคุมการรับ-ส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่างหนังสือตอบโต้  บันทึก  ย่อเรื่อง  สรุปความเห็น ควบคุม การเก็บพิมพ์ คัดสำเนาและค้นหาหนังสือ
เอกสารทางวิชาการ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหรือระเบียบและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียน
พัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา    
การต่อสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง การจัดทำฎีกาเบิกของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(๒) งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข  
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนด้านสาธารณสุข งานจัดทำ

แผนตามโครงการบริหารสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสานแผนกับ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด งานประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือ
รายงานของกระทรวงสาธารณสุข  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล       
งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  งานประเมินผล
ทางด้านสาธารณสุข งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุขและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

  (๓) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย  
งานฌาปนกิจ  และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข   
    (๑) งานบริการรักษาความสะอาด  
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกวาดล้างทำความสะอาด งานเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ  
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานระบาดวิทยา งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  
และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) งานหลักประกันสุขภาพ  
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่

เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง   ดำเนินการให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและจัดทำสรุปผล
ดำเนินงานหรืองบดุลเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือนำเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับผิดชอบการเงิน  
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในหลักประกันสุขภาพ  ให้เป็นไปตามรูปแบบ
ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 3.5 กองการศึกษา  

   ๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา  
    (๑) งานธุรการ  
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
ภายในกองการศึกษา เช่น ควบคุมการรับ-ส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่างหนังสือตอบโต้  บันทึก  ย่อเรื่อง   สรุปความเห็น ควบคุม การเก็บพิมพ์ คัดสำเนาและค้นหา
หนังสือเอกสารทางวิชาการ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลสถิติ  เอกสารหลักฐานหรือระเบียบและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวข้อง  ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดการ     
งานต่าง ๆ ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี 
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ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำ
สัญญา การต่อสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง ดูแลซ่อมแซมรักษาสถานที่และทรัพย์สิน
ของส่วนราชการ  จัดทำฎีกาของกองการศึกษาและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒) งานพัฒนาการศึกษา  
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนา

การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัทธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา           
งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครื่อข่ายทางการศึกษา งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
  (๓) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัติของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยะธรรมไปพร้อม ๆ กัน 
จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ดูแลกิจการอาหารกลางวัน และ
อาหารเสริมนมให้เด็กทุกคนรับอย่างทั่วถึง พัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมนักเรียน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

  (4) งานกีฬาและนันทนาการ  
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมสันทนาการ 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล สำรวจข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก งานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ
งานด้านกีฬา และนันทนาการ กำหนดแผนและการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
ของประชาชน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน จัดฝึกอบรม
ด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์สนามกีฬาและส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ 
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน การดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

(5) งานบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ท้องถิ่น  งานเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการปลูกฝังวินัยและ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 3.6 กองสวัสดิการสังคม  
1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน  

     (1) งานธุรการ   
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ คำสั่ง ประกาศของกอง
สวัสดิการสังคมและงานในระบบสารสนเทศต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล สวัสดิการต่าง ๆ การตรวจสอบ
วันลาประจำปี ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม งานดูแลรักษา จัดเตรียม
ประสานงาน ให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานจัดทำ
ฎีกาเบิกจ่าย งานพัสดุ การตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการของกองสวัสดิการ
สังคม งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
             (2) งานพัฒนาชุมชน   
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนำบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่
ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา งานสงเคราะห์ครอบครัว
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    (3) งานจัดระเบียบชุมชน   
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน  เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพั ฒนา
ชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
     (1) งานสังคมสงเคราะห์   

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ เด็กและเยาวชนที่
ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่ พ่ึง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง     
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน
ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา  ฯลฯ งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานให้
คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
              (2) งานจ่ายเบี้ยยังชีพ   
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจข้อมูลผู้พิการ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  
ขาดแคลนไร้ที่พ่ึง งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสำรวจ
วิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท งานให้คำปรึกษา 
แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

 3.7 หน่วยตรวจสอบภายใน   
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการ

ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การ เก็บรักษา
พัสดุและทรัพย์สินงานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่กำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า 
ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆงานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วย
รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. ให้ส่วนราชการ  ข้อ  3.1 – 3.6 มีฐานะเทียบเท่ากอง  และส่วนราชการ ข้อ 3.๗ มีฐานะ

ต่ำกว่ากอง  ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
 

ประกาศ  ณ   วันที่    31    พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕64 
 

 
 

(นายบันเทิง  ปัญญาดี) 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม 

 


