ประกาศเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เรื่อง กาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามประเภทและระดับตาแหน่ง
ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า (ระบบแท่ง)
อาศัยอานาจตามความในข้อ 252 , 253 และข้อ 258 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22
ธันวาคม พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา
เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2559ลงวันที่ 28 มกราคม
2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2559 มี ม ติ เ ห็ น ชอบประกาศการก าหนดประเภทและระดั บ ต าแหน่ ง ของเทศบาลต าบลบ้ า นเหล่ า
และการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
- ฝ่ายอานวยการ
- ฝ่ายปกครอง
2. กองคลัง
- ฝ่ายบริหารงานคลัง
- ฝ่ายพัฒนารายได้
3. กองช่าง
- ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ฝ่ายการโยธา
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิไ ด้กาหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่ง
ส่วนราชการในสานักปลัดเทศบาล ดังนี้
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- ฝ่ายอานวยการ
1. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสาร
บรรณ งานเลขานุการ งานการประชุม เช่น การจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภา รายงานการประชุมสภา
และคณะกรรมการต่างๆ ของสภาเทศบาล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานรักษาความสะอาดและรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ งานประสานงานหน่วยงานอื่น งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานเว็บไซต์
งาน
จัดทาฎีกา ตลอดจนงานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความ
สะดวกด้านต่าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลของพนักงานและ
ลูกจ้าง เช่น การขอกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับ
โอน การเลื่ อนระดั บ การเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อน การประเมินประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการปฏิบัติ งาน
การวางแผนงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร การจัดทาแผนอัตรากาลัง การออกจากราชการ การดาเนินการ
เรื่องการขอรับบาเหน็จบานาญ การดาเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การประสานงานจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด งานศูนย์ข้อมูลการ
พัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ตลอดจนศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางกฎเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์
กับนโยบายของประเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. งานจัดทางบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกั บการจัดเตรียมเอกสาร
แนวทางในการปฏิบั ติงานประจ าปี ให้ ห น่ว ยงานต่าง ๆ ทราบและดาเนินการ งานรวบรวมข้อมูล สถิติและ
วิเ คราะห์ งบประมาณ งานเสนอแนะและให้ ค าปรึก ษาแนะน าเกี่ย วกับ การจัด ทางบประมาณ งานจัด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของ
เทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5. งานควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของเทศบาล งานวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยง งานตรวจติดตามและรายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน และงานอื่นฯ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานด้านบริหารการศึกษา งานแผนงานและโครงการ งานการศึกษาปฐมวัย งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งาน
กีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8. งานส่งเสริ มการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิด ขอบเกี่ยวกับค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เช่น การปรับปรุง บารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรค
และศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา
เป็ น ต้ น สาธิ ต การปลุ ก พื ช และการปราบศั ต รู พื ช ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า อบรม และส่ ง เสริ ม วิ ช าการและ
ความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและ
วัส ดุ การเกษตร เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้ องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่ง
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ดาเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายปกครอง
1. งานทะเบี ยนราษฎร มี ห น้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกั บงานทะเบี ยนราษฎร
ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและ
ทะเบียนบ้านการแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อและการจาหน่ายชื่อ การแก้ไข
รายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การคัดและรับรองสาเนา การเปรียบเทียบคดี
ความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การเตรียมแผนป้องกันภัยและฝึกอบรมการเตรียม
ความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัยและงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและ
สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น ๆ งานวินัยและการดาเนินการ
ทางวินัย รวมทั้งการให้คาปรึกษาวินิจฉัย และตีความข้อกฎหมาย งานรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์อันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานชองเทศบาล งานตราเทศบัญญัติและระเบียบ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎี กา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ าเหน็ จ บ านาญ เงิน อื่น ๆ งานเกี่ย วกั บการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัด สรรเงินต่างๆ
การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานงบทดลอง
ประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการในกองคลัง ดังนี้
- ฝ่ายบริหารงานคลัง
๑. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุและเครื่องหมายเลขประจาทรัพย์สิน
การควบคุมการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงินทุกชนิดและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ
การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน
ค่าจ้างค่าตอบแทนเงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ
การควบคุมการ
เบิกจ่าย การจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือน ประจาปีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓. งานระเบียบการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมการตรวจสอบว่าด้วยการรั บ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ตลอดจน
ตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญจ่ายในการเบิกจ่าย จัดทาระเบียบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายและการใช้จ่ายพัสดุ
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ควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานสถิ ติ ก ารคลั ง มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานจั ด ท าสถิ ติ ร ายรั บ และรายจ่ า ยจริ ง
ประจาปีงบประมาณ งานจัดทาประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจาปีงบประมาณ จัดทาสถิติการรับและ
จ่ายเงินนอกงบประมาณ จัดทาสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม จัดทาสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน
อุดหนุน จัดทาสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ การรายงานสถิติการคลังประจาปี และการ
ให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายรับและรายจ่าย
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ จัดทา
ฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกองงคลัง เช่น การเบิกจ่ายเงินบานาญให้กับ
ข้าราชการบานาญ ขอรับเงินอุดหนุน เช่น ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรเงินบาเหน็จตกทอด เงินงบประมาณตาม
โครงการถ่ายโอนโครงการสาธารณและเงินอื่นๆจากจังหวัด ดาเนินการเกี่ยวกับงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานเทศบาล ดาเนินการเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- ฝ่ายพัฒนารายได้
1. งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ
เร่งรัด การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรับปรุงพัฒนารายได้ให้ท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น ควบคุมการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีแก่ ท้องถิ่น โดยให้นาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นตามข้อมูลใน ผ.ท.๔ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
อุปสรรค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตเทศบาล จัดเก็บข้อมูลภาษีอากร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง ๆ ในการประกอบกิจการการค้าตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข จัดทาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
(ผ.ท.๔) ทะเบี ย นคุมผู้ ช าระภาษี (ผ.ท.๕) การประสานงานกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง เพื่ อปรับข้อมูล ให้
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบันและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิ ช ย์ มีห น้าที่ค วบคุมดูแล รั บผิ ดชอบ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน และงานพัฒนากิจการพาณิชย์ ดังนี้ งานจัดทา
ประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชาระภาษี ตรวจสอบ และจัดทาบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
ในปีงบประมาณจัดเก็บภาษี ( ผ.ท.5 ) รับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคาร้องของผู้เสีย
ค่าธรรมเนียม พิจารณาการประเมินและกาหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนาเสนอพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ แจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี จัดเก็บและชาระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่น ลงรายการเกี่ ย วกั บ ภาษีโ รงเรื อนและที่ดิ น ภาษีบ ารุง ท้องที่ และภาษีป้ ายในทะเบีย นเงิ น
ผลประโยชน์ และทะเบี ยนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ล ะรายเป็นประจาทุกวัน ดาเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เก็บรักษาและการนาส่งเงินประจาวัน เก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์
ต่างๆ เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
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3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ งานคัดลอก
ข้อมูล ที่ ดิน , งานปรั บ ปรุ งแผนที่ภ าษีโ รงเรือนและที่ดิ น , งานปรับปรุงข้อมู ล แผนที่ภ าษี บารุง ท้องที่ ,
งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม, งานตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดิน , งานจัดเก็บและบารุงรักษาแผนที่ภาษี ,
งานจัดเก็บและบารุงรักษาแผนที่ภาษี, งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของท้องถิ่น งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินแก่หน่วยงานต่าง ๆ การให้คาแนะนาแก่เทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในด้านการจัดทา แผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓. กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างบ้าน งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้าง
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่ง
ส่วนราชการในกองช่าง ดังนี้
- ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑. งานวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการวางโครงการ ก่อสร้าง
ทางด้านวิศวกรรม ออกแบบคานวณ งานให้คาปรึกษาแนะนา และบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งาน
ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้านวิศวกรรม และงานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒. งานสถาปัตยกรรม มีห น้าที่ เกี่ยวกั บส ารวจ ออกแบบ กาหนดรายละเอีย ด
ทางด้านสถาปัตยกรรม เขียนแบบแปลน วางโครงการ แบบแผน และจัดทาผังการก่อสร้าง ประมาณราคา
ค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม ควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม ตรวจสอบ แสดงรายการ
รายงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางด้านสถาปัตยกรรม ให้
คาปรึกษา แนะนาและบริการเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสารวจ รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูล
สถิติ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกั บการ ผังเมืองของบริเวณ พื้นที่ในเขตสารวจเพื่อการผั งเมือง รวมทั้ง
โครงการและ นโยบายการพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่สารวจ
รวบรวมได้ให้เป็นรูปตาราง แผนที่ กราฟ แผนภาพและอื่นๆจัดทารายงานและวาง หรือจัดผังเมืองต่างๆ ทั้งผัง
ภาค ผังเมืองรวม และผังเมือง เฉพาะ และรวมถึงการสารวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาแก้ไขป้องกัน
ปัญหาต่างๆ ของชุมชนด้านผังเมือง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๔. งานธุ ร การ มี ห น้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ย วกั บการงานธุร การ งานสารบรรณ
งานงบประมาณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่อุปกรณ์ งานเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร งานสาธารณกุศล งานจัดทาฎีกา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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- ฝ่ายการโยธา
1. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางโครงการและ
ควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบารุงรักษาถนนหนทาง งานควบคุมตกแต่งอาคารสถานที่ งานควบคุมพัสดุด้าน
การโยธา งานควบคุมการใช้พาหนะ เครื่องจักรกล และควบคุมการใช้น้ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ งานควบคุมดูแล บารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล
บารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดทา ดูแลรักษาเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับ ตกแต่ง
สถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
งานให้คาปรึกษาแนะนาเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ งาน
ประมาณราคา ด้านภูมิสถาปัตย์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓. งานจั ด สถานที่แ ละไฟฟ้ า สาธารณะ มี ห น้า ที่ค วามรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บงาน
ออกแบบประมาณการจั ดสถานที่ ติ ดตั้ง ไฟฟ้ า งานวางโครงการขยายไฟฟ้า งานซ่อ มบารุงรั กษาไฟฟ้ า
สาธารณะ งานควบคุมพัสดุประจางาน การรายงานการจัดทาตารางข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับสถานที่ไฟฟ้า และ
จัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุม ดูแล บารุงรักษา ครุภัณฑ์
เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ประมาณราคา งานซ่อมบารุงรักษา งานจดทะเบียน ต่อทะเบียนรถยนต์
รถจักรยานยนต์ การรวบรวมประวัติเครื่องจักร และยานพาหนะ แผนงานและควบคุม การบารุงรักษา การ
ซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
การป้องกันโรคติดต่อ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน
ดังนี้
- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการต่างๆ งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานและสนับสนุนการ
วางแผนทุกระดับ การนิเทศ ติดตามประเมินผลงาน การปรับปรุงองค์กร การวางแผนกาลังคน การจัดทา
งบประมาณและทรัพยากรในการดาเนินงานสาธารณสุข รวบรวมแผนงาน และกระจายแผนงานสู่หน่วยปฏิบัติ
สนับสนุนการกาหนดนโยบายสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบ งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ การให้การดูแลการให้บริการ
ฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการแก่ประชาชนในชุมชน การวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการ
และสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความสะอาดถนน ทางเท้า
และที่สาธารณะ งานรักษาความสะอาดตลาดสด งานรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง งานจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนนและตลาดสด งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-ฝ่ายบริการสาธารณสุข
1.งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสุขศึกษางานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานสาธารณสุขมูลฐาน
จัดการฝึกอบรม นิเทศติดตามผลการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข จัดตั้งนิเทศติดตามให้การสนับสนุน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (ศสมช.) การอนามัยชุมชน การพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่อาสาสมัคร
รูปแบบต่างๆ การสร้างสุขภาพภาคประชาชนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานรับส่งผู้ป่วย
ระหว่างสานักงานเทศบาลตาบลบ้านเหล่า และสถานพยาบาล สนับสนุนการปฏิบัติการร่วมการออกป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๒. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวางแผน ค้นคว้า วิจัยการ
ให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื้นทีรับผิดชอบ ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน
งานป้องกันโรคติดต่องานควบคุมแมลงและพาหนะนาโรค งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การสอบสวนและ
ควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแล รักษา จัดเตรียม
ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งาน
ประสานงานเกี่ ย วกั บ การประชุ ม งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ ย วกั บ เอกสารส าคั ญ ของทางราชการ
งานเกี่ยวกับการจัดทาฎีกา งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการงานจัดทาคาสั่ ง
และประกาศงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายถนอม หลวงฟอง)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านเหล่า

