
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
เรื่อง    การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ  การแบ่งส่วนราชการ 
และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาล 

************************************************* 
         ด้วยเทศบาลต าบลภูผาม่านได้ขอความเห็นชอบก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่ง               
ส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาลต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) 

        บัดนี้  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่  
12/๒๕๕8  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  ๒๕๕8 และครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2558   
เห็นชอบให้เทศบาลต าบลภูผาม่านก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ   การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น 
ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐23.๒/ว 9172  ลงวันที่  4  มีนาคม  ๒๕๕9 

 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, ๒๕๗, ๒๕๘ และ ๒๖๓                  
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาล          
ต าบลภูผาม่านจึงก าหนดส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน และอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ          
ส่วนราชการ เพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่             
ให้เทศบาล ดังต่อไปนี้      

ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) เลขที่ต าแหน่ง 05-2-001101-001 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของปลัดเทศบาล เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่
ส านักงานเทศบาล เรื่องท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอ่ืน
ใดเรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ  เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง  05-2-00-1101-002                 
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล รองจากปลัดเทศบาล มีหน้าที่                
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล                 
หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และปลัดเทศบาลได้มอบ
อ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

๑.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
ตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี 
งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



๒. ส านักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) เลขที่
ต าแหน่ง 05-2-01-2101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วน
ราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป                   
ตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 

    ๒.๑  งานธุรการ  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
   (๑) การด าเนินงานสารบรรณของเทศบาล 
   (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์             
การติดต่อและอ 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) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๒.๒  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
   (๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
   (๒) การบรรจุแต่งตั้ง  โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
   (๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
   (๔) การจัดท าทะเบียนประวัติ และบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
   (๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
   (๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
   (๗) การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
   (๘) การพัฒนาบุคลากร 
   (๙) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
   (๑๐) การลาประเภทต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
   (๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๒.๓  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
   (๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
   (๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
   (๓) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๒.๔  งานนิติการ  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
   (๑) การด าเนินคดฟูีองร้องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล 
   (๒) การสอบสวนและวินัยพนักงานของเทศบาล 
   (๓) การตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
   (๔) การจัดท านิติกรรมสัญญาของเทศบาล 
   (๕) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



      ๒.๕  งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) การวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อประกอบในการก าหนดนโยบาย   
   (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
   (๓) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
   (๔) การวิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
   (๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   (๖) งานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๒.๖  งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
   (๑) การควบคุมดูแลการจัดการศึกษา การจัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์  
คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน 
   (๒) การติดต่อประสานงานการด าเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๓) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   (๔) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอัน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
   (๕) การส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
   (๖) การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
   (๗) ด าเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาเทศบาล
สัมพันธ์และประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจ าปีทุกประเภท 
   (๘) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
   (๙) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๑๐) การฟ้ืนฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (๑๑) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

(๑๒) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
   (๑๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม 
   (๑๖) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๒.๗  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
   (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒  
   (๒) การตรวจอาคารสถานที่ท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย 
   (๓) การควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย 
   (๔) การควบคุมก าจัดหรือท าลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่ 
   (๕) การท าแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย 
   (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่ 
   (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
   (๑๐) การปูองกันและระงับอัคคีภัย 
   (๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการ
ปูองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 
   (๑๒) การจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๑๓) การฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 



   (๑๔) การด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
   (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น 
อุทกภัย วาตภัย 
   (๑๖) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๒.๘  งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
   (๑) ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ   
   (๒) แสวงหาผู้น าท้องถิ่นเป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน  
   (๓) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น 
   (๔) ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 
   (๕) อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   (๖) การด าเนินงานนโยบายต่าง  ๆด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล 
   (๗) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
   (๘) การส่งเสริมอาชีพ 
   (๙) การแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   (๑๐) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ปุวยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง 
   (๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓. กองคลัง   มีผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง 04-02-
04-2102-001   เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงาน การจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ 
ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ  บ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาล
และงานอื่น ๆ             ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 

    ๓.๑  งานสถิติการคลัง  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับ 
   (๑) งานจัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ  
   (๒) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท 
   (๓) จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณ จัดท าประมาณการรายได้ รายจ่าย
ประจ า พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
   (๔) งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
   (๕) วิเคราะห์ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย       
   (๖) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 
   (๗) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๓.๒  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าทีเ่กี่ยกับ 
   (๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท 
   (๒) การจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
   (๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
   (๔) การจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
   (๕) การจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอ่ืน ๆ 

(๖) การท าประกันสังคมลูกจ้างเทศบาล 
   (๗) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



    ๓.๓  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียกับ 
   (๑) การซื้อและการจ้าง 
   (๒) การซ่อมและบ ารุงรักษา 
   (๓) การจัดท าทะเบียนพัสดุ 
   (๔) การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
   (๕) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  
   (๖) การจัดท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์                                      
   (๗) การจัดท าประกาศประกวดราคา 
   (๘) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   (๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ 
   (๑๐) การจ าหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี 
   (๑๑) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                                             

    ๓.๔  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่เก่ียกับ 
   (๑) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   
ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อ่ืน ๆ  ของเทศบาล 
   (๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
   (๓) การวางแผนและโครงการเก่ียวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
   (๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และก าหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และรายได้อ่ืน 
   (๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   (๖) การจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
   (๗) การตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือ  
ค าร้องภายในก าหนด และรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในก าหนดของแต่ละปี   
   (๘) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ภายในก าหนด 
   (๙) การจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้ เสียภาษีกรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืนภายในก าหนด 
   (๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ช าระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
   (๑๑) การด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
   (๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
   (๑๓) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.  กองช่าง   มีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-02-
05-2103-001  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการ
ปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามัน
เชื้อเพลิง และงานอืน่ ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 



    ๔.๑  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน  ๆ  
   (๒)  การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
   (๓) การซ่อมบ ารุงถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า 
   (๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
   (๕) การประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษา 
   (๖) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๔.๒  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การจัดสถานที่ตามส่วนราชการหรืองานประเพณีต่างๆ 
   (๒)  การติดตั้ง  ซ่อม  บ ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะ 
   (๓) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ๔.๓  งานกิจการประปา  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การผลิต การจ าหน่ายและการบริการน้ าประปา 
   (๒)  การจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจ าปีของงานกิจการประปา 
   (๓) การควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายรายจ่ายด้านกิจการประปาให้เป็นไปตาม
งบประมาณ 
   (๔) การตรวจสอบฎีกาเบิกและจ่ายเงินจากรายได้ของงานกิจการประปา 

(๕) การรับ เบิก-จ่าย ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของงานกิจการประปา 
   (๕) การจัดท าบัญชีเงินสดประจ าวัน และบัญชีแยกประเภท งานจัดท างบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจ าเดือน และงบประมาณสิ้นปี 
   (๖) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                      
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ ต้น) เลขที่ต าแหน่ง 05-2-06-4101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การปูองกัน
โรคติดต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืน ๆ ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
      ๕.๑  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานปูองกันโรคติดต่อในพ้ืนทีรับผิดชอบ 
   (๒) การปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน 
   (๓) การปูองกันโรคติดต่อ 
   (๔) การควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค 
   (๕) การเฝูาระวังทางระบาดวิทยา 
   (๖) การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ 
   (๗) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
   (๘) งานการสาธารณสุขชุมชน 
   (๙) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

      ๕.๒  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการ
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
   (๒) การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



   (๓) งานควบคุม ปูองกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมีผลหรือ
อาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   (๔) การอาชีวอนามัย 
   (๕) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๖) สุสานและฌาปนสถาน 
   (๗) การคุ้มครองผู้บริโภค 
   (๘) การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
   (๙) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่    1    เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
(นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน  
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