
 
ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เร่ือง  การกำหนดโครงสร�างส�วนราชการและการแบ�งอำนาจหน�าที่ของส�วนราชการภายใน 
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564                

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 โดยที่เป�นการสมควรแก�ไขปรับปรุงการกำหนดกองหรือส วนราชการของเทศบาล  เพ่ือให�เทศบาลนคร
อุบลราชธานี  มีโครงสร�างการแบ งส วนราชการที่เหมาะสมสอดคล�องกับลักษณะการบริหาร  อำนาจหน�าท่ีความ
รับผิดชอบ  ปริมาณงาน และคุณภาพงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  23  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท&องถ่ิน พ.ศ.2542  ประกอบกับได&มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ1และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก&ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2563  ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี อบ 0023.2/ว 73  ลงวันที่   6  มกราคม  2564  ดังนั้น 
เพ่ือให&การปฏิบัติงานในหน&าท่ีของเทศบาล ในการจัดระบบสาธารณะ เพ่ือให&เกิดประโยชน1แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี  
เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงประกาศกำหนดโครงสร&างส�วนราชการและอำนาจหน&าท่ีการแบ�งส�วนราชการภายใน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดังนี้ 
 ข&อ 1  ประกาศนี้เรียกว�า  ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง การกำหนดโครงสร&างส�วนราชการและ
การแบ�งอำนาจหน&าท่ีของส�วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564                
 ข&อ 2  ประกาศนี้ให&ใช&บังคับต้ังแต�วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2563           

ข&อ 3  ให&เทศบาลนครอุบลราชธานี  เป?น  เทศบาลประเภทพิเศษ           
ข&อ 4  ให&เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีโครงสร&างส�วนราชการและการแบ�งอำนาจหน&าท่ีของส�วนราชการ

ภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564   ประกอบด&วย         
(1)  สำนักปลัดเทศบาล 
(2)  สำนักคลัง 
(3)  สำนักช�าง 
(4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
(5)  กองยุทธศาสตร1และงบประมาณ 
(6)  สำนักการศึกษา 
(7)  กองสวัสดิการสังคม 
(8)  กองการเจ&าหน&าที่ 
(9)  หน�วยตรวจสอบภายใน       
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    1. สำนักปลัดเทศบาล (01)  มีหน&าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล        
งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  
งานกิจการสภาเทศบาล  งานส�งเสริมการท�องเท่ียว  งานการพาณิชย1 งานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร&อย งานจราจร  และราชการที่มิได&กำหนดให&เป?นหน&าที่ของกอง  สำนัก   หรือ
ส�วนราชการใดในเทศบาลเป?นการเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ          ใน
เทศบาลให&เป?นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข&อมูลสถิติ ช�วยเหลือ
ให&คำแนะนำทางวิชาการ  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและท่ีได&รับมอบหมาย  โดยมีหัวหน&าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ 
กลาง  เป?นผู&ควบคุมดูแลและแบ�งหน�วยงานภายในส�วนราชการออกเป?น  5  ฝIาย  18  งาน  ดังนี ้

1.  งานป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ในหน&าที่ดังนี้ 
   1.๑  งานสารบรรณของหน�วยงาน  
   ๑.๒  งานข&อมูลข�าวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ  
   ๑.๓  งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให&บริการเร่ืองสถานที่ วัสดุ อุปกรณ1 ติดต�อและอำนวยความ
สะดวกในด&านต�างๆ  
   ๑.๔  งานสาธารณกุศลของงานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   ๑.๕  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ1 เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู&ทำ
คุณประโยชน1 สำหรับงานปEองกันฯ  
   ๑.๖  งานรับเร่ืองราวร&องทุกข1ร&องเรียนของงานปEองกันฯ  
   ๑.๗  งานพัสดุและงานบำรุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ1 
   ๑.๘. งานเสนอความเห็นขอจัดซ้ืออะไหล� วัสดุ อุปกรณ1เครื่องมือเคร่ืองใช&ทุกชนิด 
   ๑.๙  งานควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ�ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
   ๑.๑๐  งานรายงานการใช&พลังงานประจำเดือนของหน�วยงาน 
   ๑.๑๑  งานรายงานการเบิกจ�ายงบประมาณของหน�วยงาน (ประจำเดือน และประจำไตรมาส)  
   ๑.๑๒  งานเบิกจ�ายเงินเดือน และเงินที่จ�ายควบกับเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ&างประจำ พนักงานจ&างตามภารกิจและพนักงานจ&างท่ัวไป ของงานปEองกันฯ 
   ๑.๑๓ งานเบิกจ�ายค�าช�วยเหลือการศึกษาบุตร ค�ารักษาพยาบาล ค�าตอบแทนใช&สอยและวัสดุ 
ค�าสาธารณูปโภค เงินสำรองจ�าย เงินงบกลาง เงินนอกงบประมาณ ให&กับพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำ 
พนักงานจ&างตามภารกิจและพนักงานจ&างทั่วไป ของงานปEองกันฯ 
   ๑.๑๔  งานควบคุมงบประมาณรายจ�ายประจำปW ของงานปEองกันฯ 
   ๑.๑๕  งานการโอนเงินงบประมาณและแก&ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ�าย  
   ๑.๑๖  งานขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ&าง ขออนุมัติเบิกจ�ายค�าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 
สำหรับใช&ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน&าท่ี  
   ๑.๑๗  งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  
   ๑.๑๘  งานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   ๑.๑๙  งานวิเคราะห1และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดำเนินการ
ด&านกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปEองกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ เช�น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ  
   ๑.๒๐  งานจัดทำแผนปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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   ๑.๒๑  งานฝYกซ&อมและดำเนินการตามแผน 
   ๑.๒๒  งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 
   ๑.๒๓  งานฝYกอบรมอาสาสมัครปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๑.๒๔  งานฝYกอบรมการดับเพลิงข้ันต&น ฝYกซ&อมดับเพลิงและฝYกซ&อมอพยพหนีไฟ ให&กับ      
ส�วนราชการสถานประกอบการ หรือตามท่ีได&รับการร&องขอ  
   ๑.๒๕  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 
 
  ๒.  ฝ6ายบริหารงานทั่วไป มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสารบรรณกลางของเทศบาล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการท่ัวไป ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีต&องปฏิบัติตาม           
แต�จะได&รับคำสั่งโดยไม�จำกัดขอบเขตหน&าที่ เช�น การศึกษาวิเคราะห1เก่ียวกับข&อมูล สถิติ การรายงาน ช�วยวางแผน
และติดตามงาน การติดต�อนัดหมาย การจัดงาน งานรับรอง งานที่เก่ียวกับงานพิธี งานรัฐพิธีวันสำคัญ เตรียมเร่ือง
และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก เรียบเรียง รายงานการประชุม รายงานเรื่องอ่ืนๆ ประสานงาน ติดต�อ
กับหน�วยงานบุคคลภายในและภายนอก ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง
หัวหน&าส�วนราชการ งานเก่ียวข&องสภาเทศบาล งานจัดเตรียมการเลือกต้ัง  งานดำเนินการเลือกต้ัง และดำเนินการ   
มีลักษณะงานท่ีต&องปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด&าน ดังนี้ งานบริหารงบประมาณงานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข&อมูลสถิติ          
งานสัญญา งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&องและท่ีได&รับมอบหมาย และแบ�งหน�วยงานภายในส�วนราชการออกเป?น 5 งาน ดังนี้ 
    ๒.๑  งานธุรการ  มีหน&าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ี ดังนี้ 
    ๒.๑.๑  งานธุรการสารบรรณกลางของเทศบาล , การรับ-ส�งหนังสือราชการ , การติดต�อ
ราชการระหว�างหน�วยงานภายในและภายนอก , ร�างโต&ตอบและสำเนาหนังสือราชการ 
  ๒.๑.๒  งานควบคุมการลงทะเบียนหนังสือส�ง , หนังสือรับรอง , คำสั่ง และประกาศของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๑.๓  งานรับ-ส�งหนังสือราชการระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส1 
   ๒.๑.๔  งานขอทำลายหนังสือราชการที่ครบการเก็บทุกปW 
  ๒.๑.๕  งานจัดส�งพัสดุ ไปรษณีย1 และไปรษณียภัณฑ1 
   ๒.๑.๖  งานควบคุมการจัดเวรชาย-หญิง ประจำสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๑.๗  งานรายงานการใช&พลังงานประจำเดือนของเทศหน�วยงาน 
  ๒.๑.๘  งานจัดวางระบบควบคุมภายในของหน�วยงาน 
  ๒.๑.๙  งานต&อนรับ รับรอง คณะตรวจเย่ียม คณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการของหน�วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนงานประเพณีต�างๆ 
  ๒.๑.๑๐  งานสาธารณกุศลของเทศบาลฯ และหน�วยงานต�างๆ ท่ีขอความร�วมมือและขอ
ความอนุเคราะห1 
  ๒.๑.๑๑  งานศูนย1ปรองดองสมานฉันท1เทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๑.๑๒  งานศูนย1ดำรงธรรมเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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  ๒.๑.๑๓  งานศูนย1ช�วยเหลือประชาชน 
    ๒.๑.๑๔  งานศูนย1รับเรื่องราวร&องทุกข1และแก&ไขป^ญหาเร�งด�วนเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๑.๑๕  งานจัดเตรียมและบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ1 การติดต�อประสานงาน และ
อำนวยความสะดวกในด&านต�างๆ ให&กับหน�วยงานภายในและหน�วยงานภายนอก 
  ๒.๑.๑๖  งานควบคุมและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ1 เคร่ืองใช&ต�างๆ วัสดุงานบ&านงานครัว ของ
หน�วยงาน ให&อยู�สภาพพร&อมใช&งาน 
  ๒.๑.๑๗  งานควบคุมดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๑.๑๘  งานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๑.๑๙  งานควบคุมสมุดลงเวลาและวันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ&าง และพนักงานจ&าง 
  ๒.๑.๒๐  งานควบคุมดูแลยานพาหนะรถยนต1ส�วนกลางให&พร&อมปฏิบัติราชการได&ทันที 
  ๒.๑.๒๑  งานกิจกรรม ๕ ส 
  ๒.๑.๒๒  งานป_ดประกาศที่ดิน และงานป_ดประกาศประชาสัมพันธ1เร่ืองอ่ืนๆ 
   ๒.๑.๒๓  งานจัดทำบันทึกแจ&งเวียน พร&อมแจ&งเวียนหนังสือราชการ 
  ๒.๑.๒๔  งานปฏิบัติตามคำสั่งผู&บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน&าที่และงานนโยบายของ 
ผู&บริหาร 
  ๒.๑.๒๕  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย 

  ๒.๒  งานเลขานุการและรัฐพิธี  มีหน&าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ 
ดังนี้ 
  ๒.๒.๑  งานสารบรรณของงานเลขานุการและรัฐพิธี 
  ๒.๒.๒  งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี              
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล 
  ๒.๒.๓  งานกำหนดวันประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมพร&อมแจ&งการประชุม บันทึกการ
ประชุม และรายงานการประชุม ในการประชุมข&อหารือราชการประจำเดือนทุกเดือน 
  ๒.๒.๔  งานบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม ในการประชุมหัวหน&าส�วนราชการ
ประจำสัปดาห1 
  ๒.๒.๕  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ1สำหรับผู&บริหาร 
  ๒.๒.๖  งานขออนุญาตเดินทางไปราชการของผู&บริหาร 
  ๒.๒.๗  งานขอมีบัตรประจำตัวของผู&บริหาร 
  ๒.๒.๘  งานประสานงาน เตรียมความพร&อม จัดเตรียมเคร่ืองสักการะ โครงการเฉลิม       
พระเกียรติฯ การจัดกิจกรรมจิตอาสา งานรัฐพิธี วันสำคัญ และกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ 
  ๒.๒.๙  งานควบคุมดูแลเก็บรักษาเครื่องสักการะท่ีใช&ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
กิจกรรม  จิตอาสา งานรัฐพิธี วันสำคัญ และกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ ให&อยู�ในสภาพพร&อมใช&งาน 
  ๒.๒.๑๐  งานจัดทำหนังสือ/บันทึกแจ&งเวียน โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมจิตอาสา             
งานรัฐพิธี วันสำคัญ และกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ พร&อมแจ&งเวียน 
 
 
 
 

/๒.๒.๑๑ งานร�วมโครงการ... 
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   ๒.๒.๑๑  งานร�วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมจิตอาสา งานรัฐพิธี วันสำคัญ และ
กิจกรรมตามหนังสือสั่งการ 
  ๒.๒.๑๒  งานปฏิบัติตามคำสั่งผู&บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน&าที่และงานนโยบายของ 
ผู&บริหาร 
  ๒.๒.๑๓  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย 

  ๒.๓.  งานการเงินและบัญชี  มีหน&าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ี 
ดังนี้ 
  ๒.๓.๑  งานจัดทำงบประมาณรายจ�ายประจำปW  
   ๒.๓.๒  งานจัดทำแผนพัฒนาท&องถ่ิน แผนการดำเนินงาน การรายงานผลการดำเนินงาน 
และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท&องถ่ิน สำหรับฝIายบริหารงานทั่วไป และสำนักปลัดเทศบาล 
  ๒.๓.๓  งานควบคุมงบประมาณรายจ�ายแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  ๒.๓.๔  งานจัดทำการโอนเงินงบประมาณและแก&ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
  ๒.๓.๕  งานขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ&าง และขออนุมัติเบิกจ�ายเงิน  
   ๒.๓.๖  งานจัดทำฎีกาหมวดเงินเดือน ค�าตอบแทน ค�าใช&สอย ค�าวัสดุ ค�าสาธารณูปโภค              
เงินอุดหนุน ครุภัณฑ1ที่ดินและสิ่งก�อสร&าง เงินนอกงบประมาณ และเงินงบกลาง ในระบบ E-LAAS 
  ๒.๓.๖  งานรายงานการเบิกจ�ายเงินงบประมาณประจำเดือนและประจำไตรมาส 
   ๒.๓.๗  งานควบคุมวัสดุ อุปกรณ1 และครุภัณฑ1 สำหรับฝIายบริหารงานท่ัวไป 
   ๒.๓.๘  งานจัดทำฎีกายืมเงินทดรองจ�าย พร&อมรายงานส�งใช&เงินยืมทดรองจ�าย สำหรับคณะ
ผู&บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ&าง  ฝIายบริหารงาน
ทั่วไป  
   ๒.๓.๙  งานขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ สำหรับบุคลากรถ�ายโอน 
พร&อมจัดทำฎีกาในระบบ E-LAAS 
   ๒.๓.๑๐  งานจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน 
  ๒.๓.๑๑  งานปฏิบัติตามคำสั่งผู&บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน&าที่และงานนโยบายของ 
ผู&บริหาร 
  ๒.๓.๑๒  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย 

  ๒.๔  งานธุรการสภา  มีหน&าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ ดังน้ี 
  ๒.๔.๑  งานสารบรรณของงานธุรการสภาและงานเลขานุการสภา 
  ๒.๔.๒  งานจัดทำควบคุมภายในของงานธุรการสภาและงานเลขานุการสภา 
  ๒.๔.๓  งานช�วยเลขานุการสภาเทศบาลในการแจ&งนัดประชุมสภาเทศบาลตามคำสั่ง
ประธานสภาเทศบาล 
  ๒.๔.๔  งานช�วยเหลือประธานสภาจัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล 
  ๒.๔.๕  งานแจ&งบัญชีทรัพย1สินและหนี้สินของคณะผู&บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
  ๒.๔.๖  งานจัดเตรียมการเลือกต้ังและการดำเนินการเลือกต้ัง 
 
 
 
 

/๒.๔.๗ งานจัดทำคำสั่ง... 
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   ๒.๔.๗  งานจัดทำคำสั่ง/ประกาศ/หนังสือส�งและการเก็บรักษาข&อมูลข�าวสาร 
  ๒.๔.๘  งานกิจกรรม ๕ ส 
    ๒.๔.๙  งานปฏิบัติตามคำสั่งผู&บังคับบัญชา ท้ังงานประจำในหน&าที่และงานนโยบายของ
ผู&บริหาร 
  ๒.๔.๑๐  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย 

  ๒.๕  งานเลขานุการสภา  มีหน&าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ี ดังนี้ 
   ๒.๕.๑  งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา , บันทึกเทปการประชุมสภา และจัดทำ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๕.๒  งานจัดส�งหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และหนังสือ
ราชการต�างๆ ไปยังหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 
  ๒.๕.๓  งานจัดเตรียมห&องประชุมสภาเทศบาล วัสดุ-อุปกรณ1 เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน 
เคร่ืองบันทึกเสียงการประชุม และอุปกรณ1อ่ืนๆ ในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๕.๔  งานควบคุมดูแลห&องประชุมสภาเทศบาล วัสดุ-อุปกรณ1 เคร่ืองขยายเสียง ไมโครโฟน 
เคร่ืองบันทึกเสียงการประชุม และอุปกรณ1อ่ืนๆ ให&มีความพร&อมในการใช&งาน 
  ๒.๕.๕  งานช�วยเหลือเลขานุการสภาเทศบาลในการนับคะแนนเสียงและการรักษาความสงบ
เรียบร&อยในการประชุมสภาเทศบาล 
   ๒.๕.๖  งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ1 เหรียญจักรพรรดิมาลาและเข็มเชิดชู
เกียรติสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๕.๗  งานจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๒.๕.๘  งานจัดเตรียมการเลือกต้ังและดำเนินการเลือกต้ัง 
  ๒.๕.๙  งานจัดเก็บเอกสารและทำลายหนังสือราชการตามระเบียบ 
  ๒.๕.๑๐  งานเก็บรักษาข&อมูลข�าวสารเทปประชุมสภาหรือเอกสารของสภาเทศบาล 
  ๒.๕.๑๑  งานกิจกรรม ๕ ส 
    ๒.๕.๑๒  งานปฏิบัติตามคำสั่งผู&บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน&าที่และงานนโยบายของ
ผู&บริหาร 
  ๒.๕.๑๓  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย 
 

 ๓.  ฝ6ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน   มีหน&าที่ในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหน&าที่ ดังนี้ 

  ๓.๑ งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน&าที่ความรับผิดชอบดังนี้   
  ๓.๑.๑  ควบคุมดูแลเก่ียวกับงานสารบรรณต�างๆ ของงานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
  ๓.๑.๒  จัดทำงบประมาณรายรับและรายจ�ายต�างๆ ประจำฝIายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
จัดทำแผนงานต�างๆ เพ่ือใช&ในการบริหารงานในฝIายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
 3.1.3 จัดทำแผนงานต�างๆ เพ่ือใช&ในการบริหารงานในฝIายทะเบียนราษฏรและบัตรฯ 
  ๓.๑.4  จัดทำสถิติประจำเดือนรายงานจังหวัดและหน�วยงานราชการที่เก่ียวข&องทุกเดือน 
 
 
 
 

/๓.๑.5  จัดเก็บเอกสาร... 
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  ๓.๑.5  จัดเก็บเอกสารให&เป?นไปตามระเบียบฯ โดยใช&ระบบ ๕ ส. มาปฏิบัติ เพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบและง�ายต�อการค&นหา 
  ๓.๑.6  จัดทำฎีกาการเบิก – จ�ายเงินเดือน 
  ๓.๑.7  จัดทำบัญชีควบคุมการเบิก - จ�าย ค�าเช�าบ&าน และเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
  ๓.๑.8  ควบคุม ตรวจสอบ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นยานพาหนะในหน�วยงาน 
  ๓.๑.9  รับ – ส�งหนังสือราชการในหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง ทั้งภายในและภายนอก
สำนักงาน 
  ๓.๑.10  ควบคุม เบิก - จ�าย และเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ1 วัสดุสำนักงาน 
  ๓.๑.๑1  งานอ่ืนที่เก่ียวข&อง หรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 ๓.๒  งานทะเบียนราษฎร มีหน&าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี   
  ๓.๒.๑  การแจ&งเกิด 
               ๓.๒.๒  การแจ&งตาย 

      ๓.๒.๓  การแจ&งย&ายท่ีอยู� 
                ๓.๒.๔  การขอเลขที่บ&าน 
                ๓.๒.๕  การแจ&งย&ายท่ีอยู�ปลายทาง 
                ๓.๒.๖  การคัด – รับรองสำเนาทะเบียนบ&าน สูติบัตร มรณบัตร 
                ๓.๒.๗  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 

     ๓.๓  งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน&าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้   
 ๓.๓.๑  กรณีมีบัตรครั้งแรก 
 ๓.๓.๒  กรณีเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ&าน 
  ๓.๓.๓  กรณีได&คืนกลับสัญชาติไทย 
 ๓.๓.๔  กรณีพ&นสภาพได&รับการยกเว&น 
  ๓.๓.๕  กรณีเป?นบุคคลได&รับการยกเว&น 
  ๓.๓.๖  กรณีบัตรหมดอายุ/บัตรหาย/บัตรถูกชำลาย 
  ๓.๓.๗  กรณีขอเปลี่ยนบัตร เน่ืองจากบัตรชำรุดในสาระสำคัญ เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 
เปลี่ยนที่อยู� 
  ๓.๓.๘  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข&องหรือได&รับมอบหมาย 

  3.๔  งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน&าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้   
  ๓.๔.๑  การสอบสวนการแจ&งเกิดเกินกำหนดเวลา 
  ๓.๔.๒  การสอบสวนการแจ&งตายเกินกำหนดเวลา 
  ๓.๔.๓  การสอบสวนการเพ่ิมชื่อเข&าในทะเบียนบ&าน ท.ร.13 ท.ร.14 
           ๓.๔.๔  การสอบสวนการแก&ไขข&อมูลในเอกสารทางการทะเบียนราษฎร  
              ๓.๔.๕  การสอบสวนกรณีจำหน�ายบุคคลเข&าทะเบียนบ&านกลาง 
 ๓.๔.๖  การสอบสวนกรณีย&ายบุคคลออกจากทะเบียนบ&านกลาง 
 
 

/๓.๔.๗  การสอบสวน... 
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  ๓.๔.๗  การสอบสวนกรณีใบแจ&งย&ายที่อยู�สูญหาย 
 ๓.๔.๘  การสอบสวนกรณีขอคืนสถานภาพบุคคล 
 ๓.๔.๙  การสอบสวนกรณีการขอหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1) 
  ๓.๔.๑๐  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&อง หรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 
 

  ๔.  ฝ6ายรักษาความสงบ  มีภารกิจและปริมาณงานเกี่ยวกับ  การควบคุมดูแลและบังคับการให&
เป?นไปตามเทศบัญญัติและอำนาจหน&าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร&อย
และความม่ันคง ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบ จัดระเบียบในตลาด หาบเร� แผงลอย รวมทั้ง    
กิจการค&าที่น�ารังเกียจและอาจเป?นอันตรายต�อสุขภาพ ปฏิบัติหน&าที่ตามกฎหมายว�าด&วยการรักษาความสะอาด
และความเป?นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมือง การควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให& เป?นไปตาม                
เทศบัญญัติ ข&อบัญญัติ ข&อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข&อง การศึกษาและวิเคราะห1ข�าว เพ่ือเสนอแนะแนวทาง  
วางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข&องกับความสงบเรียบร&อยขององค1กรปกครองส�วนท&องถ่ิน และติดต�อประสานงาน                          
หรือร�วมปฏิบัติงาน และการให&ความสนับสนุนการดำเนินการต�างๆ กับหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน�วยงานต�างๆ ในการรักษาความสงบเรียบร&อยและความม่ันคง รวมทั้งปฏิบัติงานมวลชนต�างๆ และปฏิบัติ
หน&าที่ อ่ืนที่เก่ียวข&อง การควบคุมดูแลความเป?นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมือง และบังคับการให&เป?นไปตาม                 
เทศบัญญัติ และกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให&เป?นอำนาจหน&าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี การปEองกันภัย                         
ฝIายพลเรือน การวางแผนการปฏิบัติงาน การชี้แจงประชาสัมพันธ1 การประสานกับเจ&าหน&าท่ีตำรวจในส�วน                     
ที่เก่ียวข&องกับคดี และปฏิบัติหน&าที่ อ่ืนท่ีเก่ียวข&อง ตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย แบ�งหน�วยงานภายในเป?น               
3  งาน  ดังนี้ 
   ๔.๑  งานคดีและธุรการ มีหน&าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี   
                ๔.๑.๑  ทำหน&าที่ปฏิบัติงานพัสดุ การเงิน จัดเก็บเอกสารฎีการายการต�างๆ 
  ๔.๑.๒  การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ 

              ๔.๑.๓  การดูแลทรัพย1สิน ยานพาหนะ เคร่ืองมือสื่อสาร และดูแลรักษา 
เครื่องคอมพิวเตอร1 
                ๔.๑.๔  จัดทำสถิติ/ประเมินผลงานในหน&าที่รายงานประจำเดือนของแต�ละงาน และ
ประสานกับหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 

            ๔.๑.๕  เก็บรักษากล&องดิจิตอล  กล&องบันทึกภาพ วีดีโอ และวัสดุอุปกรณ1ต�าง ๆ 
             ๔.๑.๖  จัดเอกสารควบคุมระเบียบฯ ระบบ 5 ส. มาปฏิบัติในหน�วยงาน 

                ๔.๑.๗  ควบคุมวันลาปIวย/ลาพักผ�อน 
                ๔.๑.๘  รับคำร&องขออนุญาตติดต้ังปEายโฆษณาภายในเขตฯ/ขออนุญาตใช&เสียงโฆษณาฯ  

                   ๔.๑.๙  รับผิดชอบการเบิกใบอนุญาตต�างๆ และนำส�งใบอนุญาต ของฝIายรักษาความสงบ
จากสำนักคลัง พร&อมรับส�งเงินค�าธรรมเนียมทุกวันในเวลาราชการ 
                ๔.๑.๑๐  รับผิดชอบงานธุรการ ลงรับ – ส�งรับคำร&องทุกข1ร&องเรียนหนังสือของหน�วยงาน
ราชการ ทั้งภายใน - ภายนอก 
               ๔.๑.๑๑  รับผิดชอบดูแลห&องกล&องโทรทัศน1วงจรป_ด CCTV, เอกสารการขออนุญาตดู
กล&องโทรทัศน1วงจรป_ดจากหน�วยงานอ่ืน หรือ ประชาชนมาติดต�อขออนุญาตดูเหตุการณ1ที่ผ�านมา 
 
 
 
 

/๔.๑.๑๓  รับผิดชอบ... 
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                ๔.๑.๑๒  รับผิดชอบรถจักรยานยนต1หมายเลขทะเบียน ขมม.933 อบ. 
  ๔.๑.๑๓  การสารบรรณและธุรการทั่วไป 
                ๔.๑.๑๔  การรับ – ส�งเงิน   
  ๔.๑.๑๕  ควบคุมตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลงาน และการแก&ไขป^ญหาข&อขัดข&อง 
                ๔.๑.๑๖  รับผิดชอบงานธุรการ ลงรับ– ส�งรับคำร&องทุกข1ร&องเรียนหนังสือของหน�วยงาน
ราชการ ทั้งภายใน - ภายนอก 
                   ๔.๑.๑๗  รับผิดชอบการเบิกใบอนุญาตต�างๆ และนำส�งใบอนุญาต  ของฝIายรักษาความ
สงบจากสำนักคลัง พร&อมรับส�งเงินค�าธรรมเนียมทุกวันในเวลาราชการ 

              ๔.๑.๑๘  การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ 
             ๔.๑.๑๙  การจัดซ้ือ จัดจ&าง การจัดทำหน&าฎีกา ในระบบ E-LAAS 
               ๔.๑.๒๐  การดูแลทรัพย1สิน ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร 
             ๔.๑.๒๑  การรับ – ส�งเงิน 
              ๔.๑.๒๒  การรวบรวมสถิติรายงาน 
  ๔.๑.๒๓  การบริหารงานบุคคล 

               ๔.๑.๒๔  นำเสนอข&อป^ญหาต�างๆ ต�อหัวหน&างานเพ่ือรับทราบข&อมูลถึงป^ญหาที่เกิดข้ึน                         
เพ่ือนำเสนอต�อผู&บังคับบัญชาและนำไปปรับปรุงแก&ไขให&ดีข้ึน 

               ๔.๑.๒๕  การสอบสวนและการดำเนินคดี 
               ๔.๑.๒๖  การเปรียบเทียบปรับเป?นตามข&อกฎหมายท่ีกำหนดให&เป?นอำนาจหน&าท่ีของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เช�น  ความผิดตามกฎหมายว�าด&วยการควบคุมอาคาร  กฎหมายว�าด&วยการ
สาธารณสุข กฎหมายว�าด&วยการรักษาความสะอาดและความเป?นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมือง เป?นต&น 
                         ๔.๑.๒๗  การรวบรวมข&อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย ภายใน
สำนักปลัดเทศบาล 
               ๔.๑.๒๘  การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง การดำเนินมาตรการทางปกครอง    
การดำเนินการเก่ียวกับการเปรียบเทียบคดี  และเตรียมการระงับข&อพิพาท  ภายในสำนักปลัดเทศบาล 
              ๔.๑.๒๙  การทำสำนวนการไต�สวน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวนการสืบสวนจากการ
ร&องเรียน ร&องทุกข1  การตรวจสอบ หรือสืบสวน การสอบสวนและการแสวงหาข&อเท็จจริง ภายในสำนัก
ปลัดเทศบาล 
  ๔.๑.๓๐  การดำเนินการทางวินัย ภายในสำนักปลัดเทศบาล 
  ๔.๑.๓๑  การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ1 หรือคำโต&แย&ง ภายในสำนัก
ปลัดเทศบาล 
  ๔.๑.๓๒  เป?นผู&บังคับบัญชาพนักงาน/เจ&าหน&าท่ี งานคดี 
  ๔.๑.๓๓  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&องหรือผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒ งานตรวจและ... 
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 ๔.2  งานตรวจและบังคับการ มีหน&าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี   
                 4.2.1  การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร�แผงลอย                         
การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี   
            4.2.2  การควบคุมการป_ดปEายโฆษณาและการใช&เคร่ืองขยายเสียงโฆษณาโดยไม�ได&รับ
อนุญาต  
            4.2.3  การควบคุมการขูด ขีด เขียน กะเทาะ พ�นสีบนกำแพง ถนน ต&นไม&  
            4.2.4  การควบคุมการท้ิงซากยานยนต1ในท่ีสาธารณะ  
             4.2.5  การควบคุมการปล�อย นำสัตว1จูงไปตามถนน  
            4.2.6  การรับแจ&งความ รับคำร&องเรียน แก&ไขป^ญหาเกี่ยวกับความเป?นระเบียบเรียบร&อย
ในที่ หรือทางสาธารณะและสถานสาธารณะ 
            4.2.7  การขออนุญาตติดต้ังปEายโฆษณา  และการขออนุญาตใช&เคร่ืองขยายเสียง  
             4.2.8  การประชาสัมพันธ1 สอดส�อง กวดขัน ตักเตือนและจับกุมผู&กระทำผิด                    
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป?นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมือง พ.ศ. 2535 
              4.2.9  การตรวจสอบการกระทำผิดเก่ียวกับอาคาร โดยทั่วไป เช�น การป_ดประกาศ 
คำสั่งเจ&าพนักงานท&องถ่ิน        
            4.2.10  การตรวจยึดสิ่งของ การเก็บรักษาของกลาง และส�งคืนของกลางแก�ผู&กระทำผิด
ที่ได&ดำเนินการตามอำนาจหน&าที่ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข&อง 
  4.2.11  การทำรายงานประจำวัน รายงานผลการตรวจยึด  
                      4.2.12  การตรวจสอบ เพ่ือจัดระเบียบสังคม และสถานประกอบการ ร�วมกับหน�วยงาน
ราชการอ่ืนที่เก่ียวข&อง 
                       4.2.13  การให&คำแนะนำ และให&คำปรึกษาแก�ประชาชน ที่เก่ียวข&องในการจัดความเป?น
ระเบียบเรียบร&อย 
                     4.2.14  การรับแจ&งความ รับคำร&องเรียน 
              4.2.15  การสอบสวนและการดำเนินคดี 
              4.2.16  การเปรียบเทียบปรับเป?นตามข&อกฎหมายท่ีกำหนดให&เป?นอำนาจหน&าท่ีของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี เช�น  ความผิดตามกฎหมายว�าด&วยการควบคุมอาคาร  กฎหมายว�าด&วยการ
สาธารณสุข กฎหมายว�าด&วยการรักษาความสะอาดและความเป?นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมือง เป?นต&น 
              4.2.17  การตรวจสอบการกระทำผิดเก่ียวกับอาคาร โดยท่ัวไป 
              4.2.18  การเก็บรักษาของกลาง การจำหน�ายของกลาง 
             4.2.19  การสารบรรณและธุรการ 
              4.2.20  ควบคุมตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลงาน และการแก&ไขป^ญหาข&อขัดข&อง 
               4.2.21  รับผิดชอบงานร&องทุกข1 งานคดีและรับแจ&งความตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาด
และความเป?นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมือง  สอบสวน  ดำเนินคดี การเปรียบเทียบปรับ การเก็บรักษาและ
จำหน�ายของกลางตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป?นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมือง พ.ศ.2535 
              4.2.22  การตรวจตราควบคุมบังคับการให&เป?นไปตามกฎหมายที่อยู�ในอำนาจหน&าท่ี 
ได&แก� การตรวจตราและจับกุมรถยนต1 รถจักรยานยนต1 ท่ีก�อมลภาวะ รถบรรทุกที่มิได&จัดสิ่งปEองกันวัสดุที่บรรทุก
ตกหล�นหรือร่ัวไหล ปลิว ฟุEง กระจายบนถนน  

 
 

/4.2.2๓ การควบคุมตรวจสอบ... 
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                         ๔.๒.๒๓  การควบคุม ตรวจสอบและจัดระเบียบการจอดรถยนต1ไม�ดับเคร่ืองยนต1ในท่ี
สาธารณะ 
           ๔.๒.๒๔  การตรวจ ควบคุมการก�อเหตุเดือดร&อนรำคาญ 
                       ๔.๒.๒๕  การให&ความช�วยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต�างๆทั้ง
ขณะเกิดเหตุละหลังเกิดเหตุ 
             ๔.๒.๒๖  การตรวจตราสิ่งสาธารณะชำรุดบกพร�อง 
              ๔.๒.๒๗  การอำนวยความสะดวกด&านจราจร 
             ๔.๒.๒๘  การให&ความช�วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว 
              ๔.๒.๒๙  การดูแลทรัพย1สิน ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร 
                         ๔.๒.๓๐  ควบคุมดูแลห&องควบคุมกล&องโทรทัศน1วงจรป_ดCCTV,เอกสารการขออนุญาต ดู
กล&องโทรทัศน1วงจรป_ดจากหน�วยงานอ่ืน หรือ ประชาชนมาขออนุญาตดูเหตุการณ1ที่ผ�านมา 
                ๔.๒.๓๑  การตรวจสอบ ดูแลรักษา การซ�อมบำรุงกล&องโทรทัศน1วงจรป_ด CCTV 
                          ๔.๒.๓๒  เป?นพนักงานเจ&าหน&าท่ีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป?นระเบียบ
เรียบร&อยของบ&านเมือง พ.ศ.2535 
               ๔.๒.๓๓  เป?นผู&ซ่ึงได&รับการแต�งต้ัง จากเจ&าพนักงานท&องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
               ๔.๒.๓๔  เป?นพนักงานเจ&าหน&าที่ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป?นระเบียบ
เรียบร&อยของบ&านเมืองพ.ศ.2535 
        ๔.๒.๓๕  เป?นผู&ซ่ึงได&รับการแต�งต้ัง จากเจ&าพนักงานท&องถ่ินตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
              ๔.๒.๓๖  การรักษาความเป?นระเบียบเรียบร&อย โดยทั่ว ๆ ไป 
 ๔.๒.๓๗  งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 ๔.๓  งานกิจการพิเศษ มีหน&าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
         ๔.๓.๑  ตรวจสอบ ควบคุม การจอดรถยนต1ไม�ดับเครื่องยนต1ในที่สาธารณะ    
  ๔.๓.๒  การตรวจสอบ ควบคุมการก�อเหตุเดือดร&อนรำคาญ 
  ๔.๓.๓  การปEองกันอัคคีภัย การปEองกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
                     ๔.๓.๔  การให&ความช�วยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต�างๆ  ทั้ง
ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ         

             ๔.๓.๕  การตรวจสอบ ตรวจตราสิ่งสาธารณะชำรุดบกพร�อง 
  ๔.๓.๖  การให&ความช�วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก�นักท�องเที่ยว 
             ๔.๓.๗  ออกตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการคล&ายสถานบริการ ร�วมกับส�วน
ราชการอ่ืนและหน�วยงานอ่ืนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
            ๔.๓.๘  ตรวจสอบ แก&ไขป^ญหาข&อร&องเรียนตามอำนาจหน&าที่และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

            4.3.9  การจัดเวรประจำเดือน ประจำตลาดสดเทศบาล/โรงเรียน ภายในเขตเทศบาล 
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           4.3.10  ควบคุมดูแลห&องควบคุมกล&องโทรทัศน1วงจรป_ด CCTV, เอกสารการขออนุญาต
ดูกล&องโทรทัศน1วงจรป_ดจากหน�วยงานอ่ืน หรือ ประชาชนมาขออนุญาตดูเหตุการณ1ที่ผ�านมา 
            4.3.11  การตรวจสอบ ดูแลรักษา การซ�อมบำรุงกล&องโทรทัศน1วงจรป_ด CCTV 
  4.3.12  ตรวจสอบ ควบคุม การจอดรถยนต1ไม�ดับเครื่องยนต1ในท่ีสาธารณะ 
  4.3.13  การตรวจสอบ ควบคุมการก�อเหตุเดือดร&อนรำคาญ   
   4.3.14  การอำนวยการจราจรเหตุปEองกันอัคคีภัย และการบรรเทาสาธารณภัยต�างๆ 
                      4.3.15  การให&ความช�วยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต�าง ๆ 
ทั้งขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ         

            4.3.16  การอำนวยความสะดวกด&านจราจร 
             4.3.17  การตรวจสอบ ดูแลรักษา การซ�อมบำรุงกล&องโทรทัศน1วงจรป_ด CCTV 
  4.3.18  การให&ความช�วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว 
           4.3.19  เป?นพนักงานเจ&าหน&าท่ีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป?นระเบียบ
เรียบร&อยของบ&านเมือง พ.ศ.2535 
            4.3.20  เป?นผู&ซ่ึงได&รับการแต�งต้ัง จากเจ&าพนักงานท&องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
 4.3.21  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&อง หรือตามที่ผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 ๕.  ฝ6ายส�งเสริมการท�องเที่ยว  มีหน&าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ งานส�งเสริมและเผยแพร�การท�องเที่ยว
ของเทศบาล งานต&อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการแก�นักท�องเที่ยวและประชาชนท่ัวไป งาน
ประชาสัมพันธ1 ให&คำแนะนำ เผยแพร�ความรู&เก่ียวกับแหล�งท�องเที่ยวท่ีมีอยู�ในเขตเทศบาลและในจังหวัด
อุบลราชธานี งานศึกษาวิเคราะห1ป^ญหา เพ่ือพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวใหม�และที่มีอยู�แล&ว และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได&รับมอบหมาย การปฏิบัติงานและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ ดังน้ี 
   ๕.๑  งานสารบรรณของฝIายส�งเสริมการท�องเที่ยว 
   ๕.๒  งานต&อนรับคณะศึกษาดูงาน 
  ๕.๓  งานส�งเสริมและเผยแพร�การท�องเที่ยวของเทศบาล 
  ๕.๔  งานจัดทำโครงการจัดต้ังกองอำนวยการร�วมเทศบาลนครอุบลราชธานี และตำรวจท�องเท่ียว
อุบลราชธานี ในงานประเพณีแห�เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 
   ๕.๕  งานจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด&านการท�องเที่ยวและการบริการ 
  ๕.๖  งานจัดทำโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ1การท�องเที่ยว 
  ๕.๗  งานจัดทำโครงการอบรมมัคคุเทศก1จิตอาสา สืบสานตำนานเมืองอุบล 
  ๕.๘  งานให&คำแนะนำ ประชาสัมพันธ1สถานท่ีท�องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ๕.๙  งานจัดทำควบคุมภายในของฝIายส�งเสริมการท�องเท่ียว 
  ๕.๑๐  งานขออนุมัติจัดซ้ือ-จัดจ&าง วัสดุ-ครุภัณฑ1 ฝIายส�งเสริมการท�องเที่ยว 
  ๕.๑๑  งานจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ ประจำปWและแผน ๕ ปW ของฝIายส�งเสริมการ
ท�องเที่ยว 
  ๕.๑๒  งานกิจกรรม ๕ ส 
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    ๕.๑๓  งานปฏิบัติตามคำสั่งผู&บังคับบัญชา ทั้งงานประจำในหน&าที่และงานนโยบายของผู&บริหาร 
  ๕.๑๔  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย 
 
 ๖.  ฝ6ายนิติการ มีหน&าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม การกำกับดูแล 
และอำนวยการงานดำเนินคดีฟEองร&อง งานสอบสวนและวินัย งานตราเทศบัญญัติที่ มิใช�เทศบัญญัติว�าด&วย
งบประมาณรายจ�าย งานนิติกรรมสัญญา งานรับเรื่องราวร&องเรียน  โดยมีหน�าที่เก่ียวกับการกำหนดนโยบาย    
การควบคุม การกำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานธุรการ งานดำเนินคดีฟ2องร�อง งานสอบสวน
และวินัย งานตราเทศบัญญัติที่มิใช เทศบัญญัติว าด�วยงบประมาณรายจ าย งานนิติกรรมสัญญา งานรับเร่ืองราว
ร�องเรียน และแบ�งหน�วยงานภายในส�วนราชการออกเป?น  ๒  งาน ดังนี้ 
  ๖.๑  งานนิติการ มีหน�าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
   ๖.๑.๑  รับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณของฝ9าย งานจัดทำแผนงาน โครงการ 
งบประมาณรายจ ายของฝ9าย งานขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ าย และจัดทำฎีกาเบิกจ าย
ของฝ9าย งานรายงานทรัพย;สินในฝ9าย จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ งานการประชุมของฝ9าย งานการติดต อ
ประสานงานต างๆ ของฝ9าย  
   ๖.๑.๒  งานตรวจ ปรับยกร าง และตราเทศบัญญัติที่ไม ใช เทศบัญญัติงบประมาณรายจ าย 
   ๖.๑.๓  งานพัฒนาและวินัยกฎหมาย 
   ๖.๑.๔  งานให�คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 
   ๖.๑.๕  งานร างสัญญาและการบริหารสัญญา 
   ๖.๑.๖  งานดำเนินคดีอาญา คดีแพ ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอ่ืนๆ 
   ๖.๑.๗  งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ;หรือคำโต�แย�ง 
   ๖.๑.๙  งานบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่ง 
   ๖.๑.๑๐  งานดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว�นการดำเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ;) 
   ๖.๑.๑๑  งานดำเนินการเก่ียวกับการเปรียบเทียบคดี 
   ๖.๑.๑๒  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย 

   ๖.๒  งานวินัยพนักงานและลูกจ�าง มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๖.๒.๑  งานดำเนินการทางวินัย 
   ๖.๒.๒  งานทำสำนวนการไต สวน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวนการสืบสวนจากเร่ือง
ร�องเรียน ร�องทุกข; การตรวจสอบ หรือสืบสวน และการสอบสวน 
   ๖.๒.๓  งานดำเนินการตามหลักเกณฑ;และเงื่อนไขในการอุทธรณ;และการร�องทุกข; 
   ๖.๒.๔  งานดำเนินการตามหลักเกณฑ;และเงื่อนไขในการออกจากราชการ 
   ๖.๒.๕  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข�องและได�รับมอบหมาย 
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2. สำนักคลัง (04)   มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานการจ�ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค�าธรรมเนียม และการพัฒนารายได& งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค�าธรรมเนียม งานนำส�งเงิน การเก็บรักษา
เงิน และเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท  งานเก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ&าง ค�าตอบแทน  เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดทำหรือช�วย
จัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต�างๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได&และรายจ�ายต�างๆ งานควบคุมการเบิกจ�ายเงิน  งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปW  
งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ  จัดจ&าง  จัดหา  งานทะเบียนคุม  งานการจำหน�าย  พัสดุ  ครุภัณฑ1  และทรัพย1สินต�างๆ 
งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท  งานบริการข&อมูล  สถิติ  ช�วยเหลือให&คำแนะนำทางวิชาการด&านการเงิน
การคลัง การบัญชี  การพัสดุและทรัพย1สิน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย โดยมีผู&อำนวยการสำนัก 
ระดับสูง  เป?นผู&ควบคุมดูแลและแบ�งหน�วยงานภายในส�วนราชการออกเป?น  2  ส�วน  6  ฝIาย  15  งาน  ดังนี้ 

 

2.1  งานธุรการ    มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1) งานสารบรรณ 
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให&บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ1 ติดต�อและอำนวย

ความสะดวกในด&านต�าง ๆ  
(3) งานการประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล 
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีขอความร�วมมือ 
(5) งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
(6) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 
(7) งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ1  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู&ทำ 

คุณประโยชน1 
(8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ 
(9) งานรับเร่ืองราวร&องทุกข1ร&องเรียน 
(10) งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ&าง และการให&บำเหน็จความชอบ

เป?นกรณีพิเศษ 
(11) งานการลาพักผ�อนประจำปW และการลาอ่ืน ๆ 
(12) งานสวัสดิการของสำนักการคลัง 
(13) งานประชาสัมพันธ1เก่ียวกับรายได&และแนะนำอำนวยความสะดวกแก�ประชาชน 
(14) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 2.2  งานระบบสารสนเทศ    มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานข&อมูลข�าวสารทั่วไป 
(2)  งานทางระบบงานคอมพิวเตอร1 
(3)  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข&อมูลข�าวสารที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา   

วิเคราะห1  จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข&อมูลด&วยเคร่ืองคอมพิวเตอร1 
(4)  งานส�งเสริม  แนะนำ  อบรมเก่ียวกับวิธีและข้ันตอนของการประมวลผล 

ด&วยเครื่องคอมพิวเตอร1 
 
 
 
 

/(5) งานศึกษา... 
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(5)  งานศึกษา  ค&นคว&า ข&อมูลความรู&ที่ เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม�ๆ  เพ่ือพัฒนาระบบ   
สารสนเทศ 

(6) งานเผยแพร�ข&อมูล  งานข�าวสารทางเว็บไซต1หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ 
(7)  งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

ส�วนบริหารงานการคลัง     มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ีของฝIาย
พัสดุและทรัพย1สิน  ฝIายการเงินและบัญชี  และฝIายสถิติการคลัง 

2.3. ฝ6ายพัสดุและทรัพยCสิน   มีหน&าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ของ      
งานพัสดุ  และงานทรัพย1สิน 
 2.3.1 งานพัสดุ     มีหน&าที่เก่ียวกับ 

(1) งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ – จัดจ&าง  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำปW  
โครงการถ�ายโอนและโครงการเงินอุดหนุน 

(2) งานเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือและจัดจ&าง 
(3) งานจัดทำนิติกรรมสัญญา และควบคุมบังคับให&เป?นไปตามข&อกำหนดในสัญญาจ&าง 
(4) การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ 
(5) งานซ�อมแซมบำรุงรักษาทรัพย1สิน 
(6) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 
2.3.2  งานทรัพยCสิน  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1)  งานจัดทำทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ1  ท่ีดินและสิ่งก�อสร&าง 
(2)  งานควบคุมการรับ – จ�ายพัสดุ 
(3) งานตรวจสอบการรับ – จ�ายพัสดุประจำปW 
(4)  งานจำหน�ายพัสดุ  ครุภัณฑ1 
(5)  งานรักษาซ�อมแซมบำรุงพัสดุ – ครุภัณฑ1 
(7)  งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

2.4  ฝ6ายการเงินและบัญชี  มีหน&าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ของ        
งานการเงินและบัญชี 
 2.4.1  งานการเงินและบัญชี     มีหน&าที่เก่ียวกับ 

(1) งานเก่ียวกับการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงิน       
การเบิกจ�ายเงินทุกประเภท 

(2) งานการตัดโอนอัตราเงินเดือน  ค�าจ&าง 
(3) งานเขียนเช็คสั่งจ�ายเงินทุกประเภท 
(4) งานเก่ียวกับภาษีหัก  ณ  ที่จ�าย  (ภงด. 1 , 3 , 53)  
(5) งานขอขยายเวลาเบิกจ�ายเงิน  การเบิกจ�ายเหลื่อมปW 
(6) การขออนุมัติเบิกเงินตัดปW 
(7) งานจัดเก็บฎีกาทุกประเภท 
(8) งานรับส�งฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
(9) งานสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาล 
(10) งานค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 

       (11) งานเงินเดือน  ค�าจ&าง  และสวัสดิการต�าง ๆ 
       (12) งานเก่ียวกับเงินกู& 
 (13) งานจัดทำสมุดเงินสดรับ  เงินสดจ�าย  และบัญชีแยกประเภทชนิดต�าง ๆ 

/(14) งานตรวจสอบเอกสาร... 
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       (14) งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ�าย 
 (15) งานจัดทำทะเบียนรายรับ  รายจ�ายตามงบประมาณ 
 (16) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารให&เป?นป̂จจุบัน 
 (17) งานจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
 (18) งานจัดทำรายงานแสดงสถานะการเงินประจำวัน 
 (19) งานจัดทำเช็คค&างจ�าย 
 (20) งานจัดทำบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท 
 (21) งานจัดทำงบรับ – จ�าย   
  (22) งานจัดทำงบทดลองและรายงานประกอบงบประมาณ 
 (23) รายงานกระแสเงินสด  รับจ�าย 
 (24) งานรายงานรายจ�ายค&างจ�ายทุกประเภท 
 (25) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับ  รายจ�าย 
 (26) งานรายงานรายจ�ายท่ีได&รับอนุมัติให&จ�ายจากเงินสะสม 
 (27) งานแสดงผลการดำเนินงานจ�ายเงินรายรับ 
 (28) งานรายงานรายจ�ายในการดำเนินงานที่จ�ายจากเงินรายรับ 
 (29) งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  งบทรัพย1สิน  งบหนี้สิน 
 (30) งานทำใบผ�านรายการทั่วไป 
 (31) งานตรวจสอบการโอนลด เพ่ิม แก&ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 (32) งานการโอนลด  เพ่ิม  แก&ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 (33) งานทะเบียนการใช&สิทธิ์จ�ายตรง  เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล 
 (34) งานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจ�าย 

(35) งานจัดทำรายงานเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู&ลงนามในเช็คให&กับธนาคารในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 (36) งานสารบรรณของฝIายการเงินและบัญชี 
 (37) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
 

  2.5 ฝ6ายสถิติการคลัง   มีหน&าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ีของงานสถิติ
การคลัง 
                        2.5.1  งานสถิติการคลัง     มีหน&าที่เก่ียวกับ 

(1) งานจัดทำสถิติรายรับ  รายจ�ายจริง  ประจำปWงบประมาณ 
(2) งานจัดทำงบประมาณการรายรับ  รายจ�ายประจำปWงบประมาณ 
(3) งานจัดทำสถิติการรับและจ�ายเงินนอกงบประมาณ 
(4) งานจัดทำสถิติเก่ียวกับการรับและจ�ายเงินสะสม  เงินอุดหนุน   
(5) งานจัดทำสถิติการคลังประจำปW  และการให&บริการข&อมูลทางด&านสถิติการคลัง 
(6) งานบันทึกข&อมูล  รวบรวมสถิติ 
(7) งานการโอนเงินงบประมาณ 
(8) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันของเงินประกันสัญญา 
(9) งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมสะสม 
(10) งานจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายจ�ายจากรายรับและเงินสะสม   

 (11) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
/2.5.2 งานทะเบียนพาณิชย1... 

 



 

-17- 
 

2.5.2  งานทะเบียนพาณิชยC    มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1)  รับจดทะเบียนพาณิชย1  จดเปลี่ยนแปลง  จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย1ผ�านระบบ

อินเตอร1เน็ตผ�านโปรแกรมของงานทะเบียนพาณิชย1 
(2) รับจดทะเบียนอิเลคทรอนิคส1ตามคำขอผู&ประกอบการพาณิชยกิจ 
(3) ให&บริการตรวจค&นเอกสารผู&ประกอบการพาณิชยกิจ 
(4) ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชยกิจ 
(5) ส�งรายงานการจดทะเบียนพาณิชย1ต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค&าผ�านระบบอินเตอร1เน็ต 
(6) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&องและตามที่ได&รับมอบหมาย 

ส�วนพัฒนารายได�   มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ีของ   ฝIายแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย1สิน  ฝIายพัฒนารายได&  และฝIายผลประโยชน1และกิจการพาณิชย1   

2.6  ฝ6ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยCสิน   มีหน&าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน    
ในหน&าที่ของงานแผนท่ีภาษี  งานทะเบียนทรัพย1สิน  และงานบริการข&อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย1สิน 
 2.6.1  งานแผนที่ภาษี   มีหน&าท่ีเก่ียวกับ                                                                                                           

(1) งานคัดลอกข&อมูลท่ีดิน 
(2) งานปรับข&อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(3) งานปรับข&อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท&องที่ 
(4) งานตรวจสอบข&อมูลภาคสนาม 
(5) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน 
(6) การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย1สิน และงานบริการข&อมูล 
(7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนท่ีภาษี 
(8) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 

 2.6.2  งานทะเบียนทรัพยCสิน     มีหน&าท่ีเก่ียวกับ  
(1) งานปรับข&อมูลในทะเบียนทรัพย1สินและเอกสารที่เก่ียวข&อง  
(2) งานสำรวจและตรวจสอบภาคสนาม 
(3) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ&าของทรัพย1สินและรหัสชื่อผู&ชำระภาษี    
(4) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย1สินและเอกสารข&อมูลต�าง ๆ 
(5) การจัดทำรายงานประจำเดือน 
(6) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 2.6.3  งานบริการข�อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยCสิน     มีหน&าท่ีเก่ียวกับ  
(1) งานบริการข&อมูลแผนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(2) งานบริการข&อมูลแผนท่ีภาษีบำรุงท&องท่ี 
(3) งานบริการตรวจสอบรหัสประจำแปลงท่ีดิน 
(4) งานบริการข&อมูลทะเบียนทรัพย1สิน (ผ.ท.4-5) 
(5) งานบริการข&อมูลทรัพย1สินด&วยระบบคอมพิวเตอร1 
(6) งานจัดทำรายงานประจำเดือน 
(7) งานศูนย1สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย1สินของท&องถ่ิน 
(8) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 
 

/2.7 ฝIายพัฒนารายได&... 
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2.7 ฝ6ายพัฒนารายได�  มีหน&าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ของ           
งานพัฒนารายได&  และงานเร�งรัดรายได& 
 2.7.1  งานพัฒนารายได�    มีหน&าที่เก่ียวกับ 

(1) งานศึกษาวิเคราะห1   วิจัยและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  
ค�าธรรมเนียม และการจัดหารายได&อ่ืน ๆ  ของเทศบาล 

(2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได& และการแก&ไขป^ญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได& 
(3) งานวางแผนและโครงการเก่ียวกับการจัดหารายได&ของเทศบาล 
(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ1การประเมินและการกำหนดค�ารายปWของภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน ภาษีบำรุงท&องที่และรายได&อ่ืน 
(5) งานประชาสัมพันธ1เก่ียวกับการชำระภาษีอากร 
(6) งานเก็บรักษาและเบิกจ�ายแบบพิมพ1ต�างๆ 
(7) งานเก่ียวกับการเบิกจ�ายใบเสร็จรับเงินหรือสิ่งแทนตัวเงิน 
(8) งานเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินหรือสิ่งแทนตัวเงิน 
(9) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 2.7.2  งานเร�งรัดรายได�    มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) งานจัดทำหนังสือแจ&งให&ผู&อยู�ในเกณฑ1เสียภาษีทราบล�วงหน&า 
(2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู&ไม�ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย1สินหรือคำร&อง

ภายในกำหนดและรายชื่อผู&ไม�ชำระภาษี ค�าธรรมเนียมและรายได&อ่ืน ๆ  ภายในกำหนดของแต�ละปW 
(3) งานจัดทำหนังสือแจ&งเตือนแก�ผู&เสียภาษี กรณีไม�ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย1สินภายใน

กำหนด 
(4) งานจัดทำหนังสือแจ&งเตือนแก�ผู&เสียภาษี กรณีไม�มาชำระภาษี ค�าธรรมเนียมและรายได&

อ่ืนภายในกำหนด 
(5) งานประสานงานกับฝIายนิติการเพ่ือดำเนินคดีแก�ผู&ไม�ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท&องถ่ิน  

(ไม�ยื่นแบบฯ และไม�ชำระภาษี)  โดยเสนอให&ผู&บังคับบัญชาสั่งการ 
(6) งานประสานงานกับฝIายนิติกรเก่ียวกับการดำเนินการยึดอายัด และการขายทอดตลาด 

ทรัพย1สิน 
(7) งานประสานงานกับหน�วยงานที่เก่ียวข&อง  เพ่ือการเร�งรัดรายได& 
(8) งานจัดทำประกาศให&มาย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย1สินเพ่ือชำระภาษี 
(9) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 

  2.8  ฝ6ายผลประโยชนCและกิจการพาณิชยC  มีหน&าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน    
ในหน&าที่ของงานจัดเก็บรายได&  งานจัดหาประโยชน1จากทรัพย1สิน  และงานพัฒนากิจการพาณิชย1 
 2.8.1  งานจัดเก็บรายได�     มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 

(1) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู&ที่อยู�ในเกณฑ1เสียภาษีในปWงบประมาณจัดเก็บจาก
ทะเบียนคุมผู&ชำระภาษี 

(2) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย1สิน หรือแบบคำร&องของผู& เสียภาษี      
ค�าธรรมเนียมและรายได&อ่ืน ๆ 
 
 
 

/(3) งานพิจารณาการประเมิน... 
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(3) งานพิจารณาการประเมินและการกำหนดค�าภาษี ค�าธรรมเนียมในเบื้องต&นเพ่ือนำเสนอ
พนักงานเจ&าหน&าที่ 

(4) งานแจ&งผลการประเมินค�าภาษีแก�ผู&เสียภาษี 
(5) งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได&จากภาษีอากร  ค�าธรรมเนียมและรายได&อ่ืน 
(6) งานลงรายการเก่ียวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท&องท่ีและภาษีปEายในทะเบียน

เงินผลประโยชน1 และทะเบียนคุมผู&ชำระภาษีของผู&เสียภาษีแต�ละรายเป?นประจำทุกวัน 
(7) งานดำเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ1ภาษี 
(8) งานเก็บรักษา และการนำส�งเงินประจำวัน 
(9) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค�าธรรมเนียมและรายได&อ่ืน 
(10) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 2.8.2  งานจัดหาประโยชนCจากทรัพยCสิน      มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) งานสัญญาเช�าทรัพย1สินและการได&มาซ่ึงสิทธิอ่ืนใดของเทศบาล 
(2) งานแต�งต้ังคณะกรรมการจัดหาประโยชน1จากทรัพย1สิน 
(3) งานจัดทำประกาศเก่ียวกับการจัดให&เช�าทรัพย1สิน 
(4) งานเก็บรักษาเอกสารสัญญาเช�าทรัพย1สิน 
(5) งานประสานความร�วมมือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข&องเพ่ือการจัดหาประโยชน1จาก 

ทรัพย1สิน 
(6) การติดต�อประสานงานเพ่ือขอรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลหรือหน�วยงานอ่ืน 
(7) การจัดทำฎีกาเพ่ือขอรับเงินภาษี  เงินอุดหนุน  ท่ีได&รับการจัดสรร 
(8) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 

 2.8.3  งานพัฒนากิจการพาณิชยC      มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1) งานศึกษา  วางแผน  และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกิจการพาณิชย1ของเทศบาล 
(2) งานโครงการพัฒนากิจการพาณิชย1ของเทศบาล 
(3) งานพิจารณาปรับปรุงทรัพย1สินของเทศบาลเพ่ือกิจการพาณิชย1 
(4) งานการประสานงานกับหน�วยงานที่เก่ียวข&องเพ่ือพัฒนากิจการพาณิชย1 
(5)  งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. สำนักช�าง... 
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3. สำนักช�าง  (05)  มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานสำรวจ  งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคากลาง  งานจัดทำข&อมูลทางด&านวิศวกรรมต�างๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานจัดทำ
ทะเบียนประวัติโครงสร&างพ้ืนฐาน  อาคาร  สะพาน คลอง  แหล�งน้ำ งานติดต้ังซ�อมบำรุงระบบไฟส�องสว�างและ
ไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน1  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  งานการควบคุมอาคาร   
ตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก�อสร&าง  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก�อสร&างและซ�อมบำรุงประจำปW  
งานควบคุมการก�อสร&างและซ�อมบำรุง  งานจัดทำประวัติ  ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานจัดทำ
ทะเบียนประวัติการใช&เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ       
งานเก่ียวกับการประปา งานเก่ียวกับการช�างสุขาภิบาล  งานช�วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  งานช�วยเหลือ
สนับสนุนการปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช�วยเหลือสนับสนุนด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม  
งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ  เก็บรักษา การเบิกจ�ายวัสดุ  อุปกรณ1 อะไหล�  น้ำมันเชื้อเพลิง  งานบริการ
ข&อมูล สถิติช�วยเหลือให&คำแนะนำทางวิชาการด&านวิศวกรรมต�างๆ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย  โดย
มีผู&อำนวยการสำนัก  ระดับสูง  เป?นผู&ควบคุมดูแลและแบ�งหน�วยงานภายในส�วนราชการออกเป?น  2  ส�วน  7  ฝIาย  
26  งาน  ดังนี้                                                                                                        

1. ฝ6ายบริหารงานทั่วไป  มีหน&าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ีของงาน
ธุรการและงานรับเร่ืองราวร&องทุกข1 

1.1  งานธุรการ   มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานควบคุม ตรวจสอบ  บังคับบัญชา  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ&าง                        

ฝIายบริหารงานท่ัวไป  สำนักช�าง 
2. งานสารบรรณของสำนักช�าง 
 3. งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให&บริการเร่ืองสถานที่ติดต�อและอำนวย

ความสะดวกต�าง ๆ  
4. งานประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล ประชุมปรึกษาหารือประจำเดือน 

ประชุมผู&บริหารและหัวหน&าส�วนราชการตามที่ได&รับประสานงานจากสำนักปลัดเทศบาล 
5. งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
6. งานรับคำร&องเรียนจากประชาชน ในช�องทางระบบแอฟพลิเคชั่นฟองดู(Fondue) 

พร&อมการแจ&งผลการดำเนินการแก&ไขป̂ญหาให&ทราบในระบบ 
7. งานจัดทำประกาศ และคำสั่ง 
8. งานร�างโต&-ตอบ หนังสือราชการ 
9. งานทำลายเอกสารหรือหนังสือราชการ 
10. งานการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช�าง 
11. งานวางแผนการบริหารความเสี่ยง 
12. งานรวบรวมผลงานเพ่ือเสนอขอรางวัลคุณภาพต�าง ๆ 
13. งานโครงการอุบลเมืองสะอาด 
14. งานส�งเสริมกิจกรรม 5 ส 
15. เป?นกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินการจัดวาง      

ระบบควบคุมภายในสำนักช�าง 
16. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
17. งานด&านบริหารงานบุคคลของสำนักช�าง 
18. งานตรวจสอบควบคุมสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ&างและ

พนักงานจ&าง 
/19 งานควบคุมตรวจสอบ... 
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19. งานควบคุมตรวจสอบรับรองวันลา มา ขาด ของพนักงานเทศบาล ลูกจ&าง และ
พนักงานจ&าง 

20. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เลื่อนข้ันค�าจ&างลูกจ&าง และพนักงานจ&างตามภารกิจ 

21. งานประเมินพนักงานเทศบาล ลูกจ&าง และพนักงานจ&างผู&ประพฤติตนอันเป?น
แบบอย�างท่ีดี เป?นบุคลากรดีเด�น 

22. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือต�อสัญญาจ&างพนักงานจ&างทั่วไป 
23. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ1 เหรียญจักรพรรดิมาลา และ                                   

ผู&ทำคุณประโยชน1 
24. งานขอรับบำเหน็จ บำนาญ พนักงานเทศบาล และลูกจ&างประจำ 
25. งานประกันสังคมของพนักงานจ&าง 
26. งานจัดซ้ือ จัดจ&าง ของฝIายบริหารงานทั่วไป 
27. งานควบคุมดูแลการจัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ1 
28. งานควบคุมดูแลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล�อลื่น 
29. งานข&อมูลข�าวสารทั่วไป 
30. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือท่ีได&รับมอบหมาย 

 

1.2. งานรับเร่ืองราวร�องทุกขC มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานรับเรื่องราวร&องทุกข1 และร&องเรียน 
2. งานติดตามผลการดำเนินการตามคำร&องท่ัวไปของประชาชน และหน�วยงานต�างๆ ของ

ระบบสารสนเทศ 
3. งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร&องทั่วไปของประชาชนประจำเดือนของ                  

สำนักช�าง 
4. งานอำนวยความสะดวก บริการประชาชนและหน�วยงานต�างๆ  

 

1.3 งานแผนงานและโครงการ มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
1. งานประสานโครงการก�อสร&างกับส�วนควบคุมการก�อสร&าง 
2. การจัดทำแผนพัฒนาในส�วนสำนักช�าง 
3. การจัดทำร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำปWสำนักช�าง 
4. งานประสานโครงการเงินอุดหนุนต�างๆ 
5. งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
6. งานติดตามประสานเก่ียวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินนอก

งบประมาณ 
7. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 

 

   1.4 งานการเงินและบัญชี  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. การจัดทำฎีกาเบิกจ�ายเงินทุกประเภท 
2. งานออกใบเสร็จ จัดเก็บรายได&ของสำนักช�าง 
3. งานหนังสือรับรองเงินเดือน 
 

/4. งานควบคุม ตรวจสอบ... 
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4. งานควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ�ายเงิน 
5. งานควบคุมภายใน ฝIายแผนงานและงบประมาณ 
6. งานออกใบเสร็จรับค�าธรรมเนียม ค�าใบอนุญาต 
7. งานส�งเงินรายได&ประจำวัน  
8. งานรายงานแผนการใช&จ�ายเงินงบประมาณ 
9. งานควบคุมยอดงบประมาณรายจ�ายประจำปW 
10. ป_ดบัญชีรายจ�ายประจำเดือน พร&อมรายงานยอดจ�ายจริง 
11. งานตรวจสอบวัสดุ – ครุภัณฑ1 ฝIายแผนงานและงบประมาณ 
12. งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝIายแผนงานและงบประมาณ 
13. งานรายงานการใช&พลังงานประจำเดือน 
14. เป?นกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผล       

การจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช�าง 
15. งานส�งเสริมกิจกรรม 5 ส 
16. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 

 

3. ส�วนควบคุมการก�อสร�างอาคารและผังเมือง  มีหน&าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน&าที่ของฝIายบริหารงานท่ัวไปของส�วนควบคุมการก�อสร&างอาคารและผังเมือง งานจัดซ้ือจัดจ&าง
โครงการก�อสร&าง และงานระบบสารสนเทศ ฝIายควบคุมการก�อสร&าง และฝIายควบคุมอาคารและผังเมือง 

3.1 งานจัดซ้ือจัดจ�างโครงการก�อสร�าง มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานสารบรรณฝIายควบคุมการก�อสร&าง 
2. งานรับคำร&องเรียนจากประชาชนที่เก่ียวข&องกับฝIายควบคุมการก�อสร&าง พร&อมท้ัง 

อำนวยความสะดวกและบริการประชาชน 
3. งานขออนุมัติจัดซ้ือ – จัดจ&างโครงการก�อสร&าง  
4. งานจัดทำเอกสารและแก&ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก�อสร&าง 
5. งานรวบรวมเอกสารการเบิกจ�ายเงินตามสัญญาจ&าง 
4  งานจัดทำทะเบียนพัสดุ–ครุภัณฑ1ประจำปW ของฝIายควบคุมการก�อสร&าง 
5. งานควบคุมการเบิก-จ�ายวัสดุ ของฝIายควบคุมการก�อสร&าง 

      6. งานจัดวางระบบควบคุมภายใน ของสำนักช�าง โดยมีหน&าที่จัดทำรายงานการ 
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ข&อ 6 และเป?นคณะทำงานและเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักช�าง 

7. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 
3.2 งานระบบสารสนเทศ  มีหน&าที่เก่ียวกับ 

 1. งานข&อมูล ประชาสัมพันธ1ข&อมูลข�าวสารของสำนักช�าง 
 2. งานทางระบบงานคอมพิวเตอร1ภายในสำนักการช�าง 
 3. งานแก&ไขข&อขัดข&องระบบคอมพิวเตอร1ภายในสำนักช�าง 
 3. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข&อมูลข�าวสารที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา 

วิเคราะห1 จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข&อมูลด&วยเคร่ืองคอมพิวเตอร1 
 4. งานส�งเสริม แนะนำ อบรมเก่ียวกับวิธีและข้ันตอนของการประมวลผลด&วยเครื่อง

คอมพิวเตอร1 
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 5. งานศึกษา ค&นคว&าข&อมูลความรู&ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม�ๆ เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 6. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 
 

3.3  ฝ6ายบริหารงานทั่วไป มีหน&าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ีของงาน
ธุรการ และงานรับคำขออนุญาตก�อสร&าง 

 

 3.3.1 งานธุรการ   มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานสารบรรณของฝIายควบคุมอาคารและผังเมือง 
2. งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ ของส�วนควบคุมการก�อสร&างอาคารและผังเมือง 
3. งานจัดประชุมเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุมของส�วน 

ควบคุมการก�อสร&างอาคารและผังเมือง 
4. งานรับคำร&องเรียนจากประชาชน พร&อมทั้งอำนวยความสะดวกและ 

บริการประชาชนของส�วนควบคุมการก�อสร&างอาคารและผังเมือง 
5. งานจัดซ้ือ – จัดจ&างของฝIายควบคุมอาคารและผังเมือง 
6. จัดทำทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ1 ประจำปW ของฝIายควบคุมอาคารและผังเมือง 
7. เป?นกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการ 

จัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช�าง 
8. งานส�งเสริมกิจกรรม 5 ส ของส�วนควบคุมการก�อสร&างอาคารและผังเมือง 
9. งานจัดวางระบบควบคุมภายใน ส�วนควบคุมการก�อสร&างอาคารและ                    

ผังเมือง โดยมีหน&าที่จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ข&อ 6 และ
คณะทำงานในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช�าง 

10. งานประเมินประสิทธิภาพขององค1กรปกครองส�วนท&องถ่ิน (LPA)                      
ส�วนควบคุมการก�อสร&างอาคารและผังเมือง  

11. งานอ่ืนๆ ท่ีผู&บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 3.3.2 งานรับคำขออนุญาตก�อสร�าง หน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานรับคำขออนุญาตก�อสร&าง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคารฯ พร&อมตรวจสอบ 
2. เอกสารประกอบคำขออนุญาตก�อสร&างอาคาร 
3. งานรับคำขอตรวจสอบอาคาร 
4. งานตรวจสอบควบคุมการออกเอกสารใบอนุญาตก�อสร&าง ดัดแปลง 

รื้อถอนอาคาร และอ่ืนๆ 
5. งานเก็บรักษาและลงทะเบียนแบบแปลน  
6. งานรับคำร&องขอเลขบ&าน 
7. งานรับคำร&องต�ออายุใบอนุญาตก�อสร&างอาคาร 
8. งานรับคำขอโอนใบอนุญาตก�อสร&างอาคาร 
9. งานรับคำขอใบรับรองการก�อสร&างอาคาร 
10. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
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3.4  ฝ6ายควบคุมการก�อสร�าง  มีหน&าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ี           
ของงานวิศวกรรมโยธา และงานสถาป̂ตยกรรม  

3.4.1 งานวิศวกรรมโยธา  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
 1. ออกแบบคำนวณด&านวิศวกรรมถนนและสะพาน 
 2. งานวางโครงการและการก�อสร&างด&านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน 
 3. งานให&คำปรึกษาแนะนำและบริการเก่ียวกับงานทางด&านวิศวกรรม งานถนนและ 

สะพาน 
 4. งานออกรายการรายละเอียดทางด&านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน 
 5. งานสำรวจหาข&อมูลรายละเอียดเพ่ือคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด&าน 

วิศวกรรมงานถนนและสะพาน 
 6. งานศึกษาวิเคราะห1 วิจัยทางด&านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน 
 7. งานประมาณราคาค�าก�อสร&างทางด&านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน 
 8. งานควบคุมการก�อสร&างในสาขาวิศวกรรม งานถนนและสะพาน 
 9. งานออกแบบคำนวณด&านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งแวดล&อมอ่ืนๆ 
 10.งานวางโครงการและการก�อสร&างด&านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก�อสร&างอ่ืนๆ  
 11. งานให&คำปรึกษาแนะนำและบริการเก่ียวกับงานทางด&านวิศวกรรม งานอาคาร 

และสิ่งก�อสร&างอ่ืนๆ 
 12. งานบริการแบบแปลนก�อสร&างอาคารให&แก�ประชาชน 
 13. งานออกรายการรายละเอียดทางด&านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก�อสร&างอ่ืน  
 14. งานสำรวจหาข&อมูลรายละเอียดเพ่ือคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียด 

ทางด&านวิศวกรรม  งานอาคารและสิ่งก�อสร&างอ่ืนๆ 
 15. งานศึกษาวิเคราะห1 วิจัยทางด&านวิศวกรรม งานอาคาร และสิ่งก�อสร&างอ่ืนๆ 
 16. งานประมาณราคาค�าก�อสร&างทางด&านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก�อสร&างอ่ืนๆ 
 17. งานควบคุมการก�อสร&างในสาขาวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก�อสร&างอ่ืนๆ 
 18. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 

3.4.2  งานสถาปMตยกรรม   มีหน&าที่เก่ียวกับ 
 1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด&านสถาป^ตยกรรมและมัณฑนศิลปsของอาคารต�างๆ 
 2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก�อสร&างทางสถาป^ตยกรรม 

มัณฑนศิลปsของอาคารต�างๆ 
 3. งานให&คำปรึกษาแนะนำด&านสถาป̂ตยกรรม มัณฑนศิลปsของอาคารต�างๆ 
 4. งานควบคุมการก�อสร&างทางสถาป^ตยกรรมของอาคารต�างๆ 
 5. งานออกรายการทางสถาป̂ตยกรรมของอาคารต�างๆ 
 6. งานสำรวจข&อมูลเพ่ือออกแบบสถาป̂ตยกรรมของอาคารต�างๆ 
 7. งานวิเคราะห1 วิจัย ทางด&านสถาป̂ตยกรรม มัณฑนศิลปsของอาคารต�างๆ 
 8. งานประมาณราคาค�าก�อสร&างสถาป^ตยกรรม มัณฑนศิลปsของอาคารต�างๆ 
 9. งานให&บริการด&านสถาป^ตยกรรม มัณฑนศิลปs และงานด&านศิลปกรรมต�างๆ 
 10. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย    
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  3.5 ฝ6ายควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน&าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ี
ของงานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร และงานควบคุมผังเมืองและจัดทำผังเมือง 

3.5.1 งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
1. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับท่ีแก&ไข 

เพ่ิมเติม 
2. งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารท่ีขออนุญาต 
3. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 
4. งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพ 

สถาป̂ตยกรรม พ.ศ.2558 และหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข&อง 
5. งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 
6. งานจัดทำร�างเทศบัญญัติควบคุมอาคาร 
7. งานถ�ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 
8. งานถ�ายโอนภารกิจดูแลป^tมน้ำมันเชื้อเพลิงตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง                  

พ.ศ. 2542 
9. งานถ�ายโอนภารกิจจากกรมเจ&าท�า ตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน�านน้ำไทย                              

พระพุทธศักราช 2456 
10. งานถ�ายโอนภารกิจควบคุมการเจาะน้ำบาดาลตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 
11. งานถ�ายโอนภารกิจการขออนุญาตติดต้ังด&านพลังงานแสงอาทิตย1ตาม พ.ร.บ.                

การส�งเสริมการอนุรักษ1พลังงาน พ.ศ.2535 
12. งานควบคุมการก�อสร&างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
13. งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต 
14. งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอ่ืน 

ที่เก่ียวข&อง 
15. งานตรวจสอบแก&ไขป^ญหาเรื่องราวและให&บริการประชาชนเก่ียวกับการควบคุม 

อาคาร 
16. งานรับรองระวังแนวเขตท่ีดิน 
17. งานควบคุมแนวเขตถนนและทางสาธารณะ 
18. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 
 

3.5.2 งานควบคุมผังเมืองและจัดทำผังเมือง มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
1. งานจัดทำผังเมืองรวม 
2. งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ 
3. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
4. งานสำรวจรวบรวมข&อมูลด&านผังเมือง 
5. งานให&คำปรึกษาด&านผังเมือง และสิ่งแวดล&อม 
6. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
7. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และท่ีดินสาธารณประโยชน1 
8. งานอนุรักษ1สิ่งแวดล&อมทางบกและทางน้ำ 
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9. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง 
10. งานควบคุมให&ปฏิบัติตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
11. งานอื่นที่เก่ียวข&องหรือท่ีได&รับมอบหมาย 

 

4. ส�วนการโยธา  มีหน&าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานธุรการส�วนการ
โยธา งานติดตามผลการดำเนินการแก&ไขป^ญหาตามคำร&อง ฝIายช�างสุขาภิบาล ซ่ึงประกอบด&วยงานควบคุมและ
ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูล และงานบำรุงรักษาทางและสะพาน                      
ฝIายสาธารณูปโภค ประกอบด&วยงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสถานท่ีและไฟฟEาสาธารณะ งานช�างศิลปs 
งานศูนย1เครื่องจักรกล 1 งานศูนย1เครื่องจักรกล 2 งานวิเคราะห1และวางแผนจราจร งานสัญญาณไฟฟEาและ
เครื่องหมายจราจร งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ1 และงานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ 

4.1 งานธุรการ มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. รับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานธุรการ ส�วนการโยธา 
2. รับผิดชอบงานสารบรรณของส�วนการโยธา 
3. จัดทำรายงานการประชุมต�างๆ ของส�วนการโยธา 
4. เป?นคณะกรรมการในการทำงานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวางระบบ 

ควบคุมภายในสำนักการช�าง จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน  
ข&อ 6 

5. งานส�งเสริมกิจกรรม 5 ส 
6. งานจัดซ้ือ – จัดจ&างของส�วนการโยธา 
7. งานจัดทำทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ1 ประจำปWของส�วนการโยธา 
8. งานควบคุมวันลาของพนักงานจ&าง  
9. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องตามที่ได&รับมอบหมาย 

 

4.2 งานติดตามผลการดำเนนิการแก�ไขปMญหาตามคำร�อง  หน&าท่ีเก่ียวกับ 
1. งานรับเรื่องราวร&องทุกข1 และร&องเรียนของส�วนการโยธา 
2. งานติดตามคำร&องทั่วไปของประชาชน  
3. งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร&องท่ัวไปประจำเดือนของส�วนการโยธา 
4. งานอำนวยความสะดวกแก�ประชาชนที่มาติดต�อราชการ 
5.  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.3  ฝ6ายช�างสุขาภิบาล  มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ี          
ของงานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และบำรุงรักษาและ
ซ�อมแซม 

4.3.1 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานรับน้ำเสียจากอาคาร  สถานประกอบการต�างๆ  ในเขตควบคุม 

การบำบัดน้ำเสียเข&าระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

/2. งานตรวจสอบ... 
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2. งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให& 
ปล�อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล&อมของธรรมชาติ  เช�น แม�น้ำ คูคลอง ที่สาธารณะ รวมท้ังการปล�อยน้ำทิ้งลงท�อ
สาธารณะโดยไม�ได&รับอนุญาต 

3. งานรับเรื่องราวคำร&องขออนุญาตต�อท�อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งการตรวจสอบ
เอกสาร รวมท้ังการสำรวจทำผังแนวท�อและประมาณการจำนวนผู&ขออนุญาต 

4. งานประเมินอัตราค�าธรรมเนียมและค�าใบอนุญาตขอต�อท�อเชื่อม 
น้ำเสีย–น้ำทิ้ง รวมท้ังการให&คำปรึกษาแนะนำแก�ผู&ขออนุญาตต�อท�อเชื่อม 

5. งานดูแลรักษาความสะอาดบ�อบำบัดน้ำเสีย 
6. งานตักขยะในบ�อสูบน้ำเสีย บ�อพักและบ�อตักไขมัน 
7. งานตรวจสอบระบบระบายน้ำตามถนน ซอย ในเขตเทศบาล 
8. งานตรวจสอบน้ำท�วมขังตามถนน ซอย ในเขตเทศบาล 
9. งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานลอกท�อระบายน้ำ 
10. งานลอกท�อระบายน้ำตามถนน ซอย 
11. งานแก&ป̂ญหาน้ำท�วมขังภายในเขตเทศบาล 
12. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 

4.3.2  งานกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย 
2. งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 
3. งานอบรมให&ความรู&ด&านการกำจัดขยะมูลฝอย 
4. งานสร&างสรรค1 ขยะรีไซเคิล  
5. งานควบคุมโรงงานและห&องทดลอง 
6. งานควบคุมอาคารและสถานท่ี 
7. งานควบคุมพัสดุ อุปกรณ1 ท่ีรับผิดชอบ 
8. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 

4.3.3 งานบำรุงรักษาและซ�อมแซม  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
    1. งานบำรุงรักษาและซ�อมแซมเครื่องยนต1 เครื่องจักรกลอุปกรณ1ไฟฟEาต�างๆ 
ที่เก่ียวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย 

 2. งานบำรุงรักษาและซ�อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท�อน้ำเสีย                      
ท�อระบายน้ำฝน ท�อระบายน้ำโสโครกและท�อน้ำทิ้ง 
    3. งานทำความสะอาด ล&างลอกท�อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำท้ิง 
    4. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 
 

4.4  ฝ6ายสาธารณูปโภค  มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ี       
ของงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่และไฟฟEาสาธารณะ งานช�างศิลปs งานศูนย1เครื่องจักรกล 1 งาน
ศูนย1เคร่ืองจักรกล 2 งานวิเคราะห1และวางแผนจราจร และงานสัญญาณไฟฟEาและเครื่องหมายจราจร             
งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ1 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ 

4.4.1 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานด&านการก�อสร&างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท&า และติดต้ังอ่ืน ๆ 
2. งานวางโครงการ และควบคุมการก�อสร&าง 

/3. งานซ�อมแซมบำรุง... 
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3. งานซ�อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท&า 
4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
5. งานปรับปรุงแก&ไขและปEองกันสิ่งแวดล&อมเป?นพิษ 
6. งานให&คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเก่ียวกับงานก�อสร&าง 
7. งานควบคุมพัสดุงานด&านโยธา 
8. งานประมาณราคางานซ�อมบำรุงรักษา 
9. งานช�วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล 

10. งานจัดทำฝาบ�อพักระบายน้ำท่ีชำรุดตามถนนสายต�างๆ ในเขตเทศบาล 
นครอุบลราชธานี 

11. งานช�วยเหลือสนับสนุนการปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. งานช�วยเหลือสนับสนุนด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
13. งานจัดทำแผนปฏิบัติงานซ�อมบำรุง ถนน ทางเท&าและสะพาน ประจำปW 
14. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 

4.4.2 งานสถานท่ีและไฟฟ/าสาธารณะ มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานจัดเจ&าหน&าที่เพ่ือตรวจสอบโคมไฟฟEาตามถนนซอยเพ่ือปรับปรุงแก&ไข 
2. งานจัดทำแผนซ�อมบำรุง แก&ไขป^ญหาไฟฟEาดับตามถนน ซอยต�าง ๆ 
3. งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด&านไฟฟEาส�องสว�าง 
4. งานควบคุมพัสดุงานสถานที่และไฟฟEาสาธารณะ 
5. งานด&านการก�อสร&างซ�อมบำรุงรักษาเก่ียวกับการติดต้ังไฟฟEาส�องสว�าง 
6. งานออกแบบเขียนแบบเก่ียวกับงานไฟฟEา 
7. งานตกแต�งสถานที่งานประเพณีต�างๆ 
8. งานควบคุมดูแลเก่ียวกับงานไฟฟEา 
9. งานประมาณราคาเก่ียวกับไฟฟEา 

10. งานให&บริการเต็นท1 
11. งานออกแบบ และคำนวณอุปกรณ1ไฟฟEา 
12. งานกำหนดรายละเอียด และประมาณราคาการก�อสร&าง การซ�อม                 

และติดต้ังเก่ียวกับไฟฟEา 
13. งานแก&ไขปรับปรุงตรวจซ�อมเครื่องจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช&เก่ียวกับ 

วิศวกรรมไฟฟEา 
14. การควบคุมการก�อสร&างในสาขาวิศวกรรมไฟฟEา 
15. การค&นคว&า วิเคราะห1 วิจัย ทดสอบ หาข&อมูลและสถิติต�างๆ เพ่ือเป?น 

เกณฑ1ประกอบ การตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมไฟฟEา 
16. การอำนวยการติดต้ังอุปกรณ1ไฟฟEา 
17. การอำนวยการซ�อมอุปกรณ1ไฟฟEา 
18. การให&คำปรึกษา แนะนำ หรือการตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานในสาขา 

วิศวกรรมไฟฟEา 
19. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 

/4.4.3 งานช�างศิลปs... 
 



 

-29- 
 

4.4.3  งานช�างศิลปO   มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
1. งานออกแบบงานศิลปs บอร1ด ปEายประกาศ ปEายโฆษณา ฉาก เวทีของ 

หน�วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ1 เพ่ือประกอบกิจกรรมต�างๆ ให&มี ประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได&เป?น
อย�างดี งานเขียนปEายงานประเพณีต�าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี 

2. งานจัดตกแต�งสถานที่งานรัฐพิธี ในวันสำคัญต�างๆ 
3. งานดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ�อมแซมวัสดุอุปกรณ1การทำงานให&เป?นระบบ 

เพ่ือให&อุปกรณ1อยู�ในสภาพพร&อมใช&งานอยู�เสมอ 
4. งานจัดตกแต�งสถานที่งานประเพณีต�างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี 
5. งานควบคุมพัสดุที่ใช&ในการปฏิบัติงาน 
6. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค1ความรู&ใหม�ๆ กฎหมาย และระเบียบ        

ต�างๆ ที่เก่ียวข&องกับงานช�างศิลปs เพ่ือนำมาประยุกต1ใช&ในการปฏิบัติงานได&อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
6. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได&รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุน 

ให&องค1กรในสังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว& 
7. ให&คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลปs การจัดนิทรรศการแก� 

บุคลากรท้ังภายในและภายนอก เพ่ือเสริมสร&างความรู&ความเข&าใจในงานศิลปs 
8. งานช�วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ1 คู�มือ หนังสือ แผนที่และนิทรรศการ เพ่ือ 

เผยแพร�ประชาสัมพันธ1 เสริมสร&างภาพพจน1 และส�งเสริมการออกแบบงานศิลปs 
9. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 

4.4.4 งานศูนยCเคร่ืองจักรกล 1 มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานซ�อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักการช�าง (ยานพาหนะ 

ส�วนกลาง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
2. งานตรวจสอบซ�อมบำรุงรักษาครุภัณฑ1ต�างๆ 
3. งานโครงการตกแต�งสถานที่ในงานประเพณีต�างๆ 
4. งานควบคุมพัสดุและอุปกรณ1 ในส�วนที่รับผิดชอบ 
5. งานส�งเสริมกิจกรรม 5 ส 
6. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 

4.4.5 งานศูนยCเครื่องจักรกล 2   มีหน&าที่เก่ียวกับ  
1. งานควบคุมการใช&ยานพาหนะและเครื่องจักรกล (ยานพาหนะส�วนกลาง) 

ของสำนักช�าง สำนักปลัดเทศบาล สำนักคลัง กองวิชาการและแผนงาน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
2. งานตรวจสอบซ�อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลของ

(ยานพาหนะส�วนกลาง) ของสำนักช�าง สำนักปลัดเทศบาล สำนักคลัง   กองยุทธศาสตร1และงบประมาณ และ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล                                                                

3. งานควบคุมพัสดุและอุปกรณ1ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  
4. งานตรวจสอบซ�อมบำรุงรักษาครุภัณฑ1อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&อง 

    5. งานส�งเสริมกิจกรรม 5 ส 
    6. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
 

 
 

/4.4.6 งานวิเคราะห1และ... 
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4.4.6 งานวิเคราะหCและวางแผนการจราจร   มีหน&าที่เก่ียวกับ 
 1. งานศึกษาป̂ญหาด&านการจราจรและขนส�ง วิเคราะห1 วิจัย วางแผนและ
จัดทำโครงการเสนอแนะการพัฒนาขนส�งให&สอดคล&องกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
                                      2. งานสำรวจ รวบรวมข&อมูล ศึกษาวิเคราะห1 ออกแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบ
โครงข�ายถนน ระบบการจราจร และขนส�วนในเขตพ้ืนที่ให&มีความสะดวกและปลอดภัย 
 3. งานสำรวจ รวบรวมข&อมูล ศึกษาวิเคราะห1 ออกแบบรวมท้ังพัฒนาระบบ 
โครงข�ายถนน ระบบจราจรและขนส�งในเขตพ้ืนที่ให&มีความสะดวกและปลอดภัย 
 4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก&ไขป^ญหาอุปสรรคท่ี 
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน 

5. ศึกษา วิเคราะห1 วิจัย และจัดเก็บสถิติข&อมูลการจราจรและขนส�ง สภาพ
และลักษณะการจราจรเพ่ือประกอบการวางแผนจัดระเบียบการจราจร และเพ่ือแก&ไขป̂ญหาจราจร ติดขัดในเขต
พ้ืนที่ ตลอดจนเพ่ือเป?นแนวทางการพยากรณ1แนวโน&มของการจราจรและการขนส�งในพ้ืนที่ในอนาคต 

 6. การวางแผนและออกแบบด&านสัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร 
 7. มีหน&าที่เป?นกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทำงานตรวจติดตาม

ประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักช�าง จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ข&อ 6 

8. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
 

 

4.4.7 งานสัญญาณไฟจราจรและเคร่ืองหมายจราจร  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. การปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรให&เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ

สภาวการณ1ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2. การวางแผนและออกแบบด&านสัญญาณไฟและเคร่ืองหมายจราจร 

     3. การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร 
     4. การติดต้ังบำรุงรักษาและซ�อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ1ถนน 
     5. การซ�อมบำรุงรักษา จัดทำและติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ1ถนน  
ได&แก�  ปEายเครื่องหมายจราจร  เคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทาง  ขอบทาง และอุปกรณ1ถนนที่เป?นเคร่ืองเสริม
สวัสดิภาพ 

6. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
 

4.4.8 งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุC  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานขยายพันธุ1 ดูแล บำรุงรักษาต&นไม& พันธุ1ไม&ต�างๆ ในเรือนเพาะชำ                    

เพ่ือเตรียมความพร&อมในการนำไปประดับตกแต�งสถานท่ี และงานประเพณีต�างๆ ให&เกิดความสวยงาม 
2. งานตกแต�งและบำรุงรักษาต&นไม&ภายในอาคารสถานที่สำนักงานเทศบาล 

นครอุบลราชธานี 
 3. งานก�อสร&าง ซ�อมบำรุงรักษาอาคารเรือนเพาะชำ และอาคารประกอบให&
แข็งแรง สวยงาม 
 4. งานประมาณราคาพันธุ1ไม&ต�าง ๆ ที่จำเป?นต&องใช&ในการตกแต�งสถานที่ 
 5. ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต พันธุ1พืช ปุuย วัตถุมีพิษ รวมท้ัง
ศึกษา พัฒนาระบบการคุ&มครองพันธุ1พืชเพ่ือให&เป?นไปตามกฎหมาย 
 

/6. ศึกษา รวบรวม... 
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 6. ศึกษา รวบรวม ค&นคว&า วิเคราะห1 วิจัย และพัฒนาด&านพืชกับการ
อนุรักษ1ด&านพฤกษศาสตร1 เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ1 การขยายพันธุ1 วิทยาการด&านพันธุ1 รวมทั้งการ
ผลิตสารบำรุงพืช 
 7. ศึกษา ค&นคว&า วิเคราะห1 วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับดิน น้ำ ปุuย ป^จจัยการ
ผลิตวัตถุมีพิษการเกษตร เพ่ือเพ่ิมความสวยงามของพืชและปรับปรุงดินให&มีคุณภาพ 
 8. ให&บริการด&านวิชาการทางการเกษตร เก่ียวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ 
วิเคราะห1 ป^จจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช และการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพ่ือการ
ปEองกันกำจัดที่เหมาะสม 
 9. ควบคุมตรวจสอบพันธุ1ไม& วัตถุมีพิษและปุuยเคมี เพ่ือควบคุมและ
ดำเนินการให&เป?นไปตามกฎหมาย 
  10. งานวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร�วมดำเนินการวางแผนการทำงาน
ของหน�วยงานหรือโครงการเพ่ือให&การดำเนินงานเป?นไปตามเปEาหมายที่กำหนด 
 11. งานประสานการทำงานร�วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน�วยงาน เพ่ือให&เกิดความร�วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนดไว& 
  12. รวบรวม จัดทำข&อมูล การจัดทำรายงานเก่ียวกับสารสนเทศทาง
การเกษตร เพ่ือใช&ในการปฏิบัติงานของเจ&าหน&าท่ี และให&บริการข&อมูลแก�ผู&เก่ียวข&อง 
  13. ให&คำปรึกษา แนะนำ ในงานด&านวิชาการแก�เจ&าหน&าท่ีระดับรองลงมา  
เพ่ือให&สามารถดำเนินงานได&อย�างมีประสิทธิภาพ 
 14. จัดเก็บข&อมูลเบื้องต&น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข&อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับงานวิชาการเกษตร เพ่ือให&สอดคล&องและสนับสนุนภารกิจของหน�วยงาน 
  15. ถ�ายทอดองค1ความรู& เทคโนโลยีทางการเกษตร แก�ผู&เก่ียวข&อง 
เกษตรกร  นักศึกษา และประชาชน เพ่ือให&มีความรู&ความเข&าใจและสามารถปฏิบัติงานได&อย�างถูกต&อง และมี
ประสิทธิภาพ 
  16. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 
 

4.4.9 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะในเขตรับผิดชอบของเทศบาล 

นครอุบลราชธานี โดยการจัดสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ จัดตกแต�งสวนหย�อม เพ่ือให&มีต&นไม& ดอกไม& หรือสถานท่ีที่
น�าอยู�และสวยงาม 

2. จัดทำเรือนเพาะชำ หรือค&นคว&าทดลองต&นไม&และพืชพันธุ1ต�างๆ ที่ 
รับผิดชอบเพ่ือนำมาประยุกต1ใช&ในการออกแบบจัดตกแต�งสวนสาธารณะและสวนหย�อม เพ่ือให&เกิดประโยชน1
สูงสุดแก�ผู&มาใช&บริการ 

3. ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือเพ่ิมแหล�งท�องเที่ยวเชิง 
อนุรักษ1 

4. งานประมาณราคาด&านภูมิสถาป^ตย1และด&านการดำเนินงานเก่ียวกับพันธุ1ไม& 
5. งานก�อสร&าง ซ�อมบำรุง ดูแลรักษาอาคารสถานที่ในสวนสาธารณะให&พร&อม 

ในการให&บริการประชาชน 
6. ศึกษา วิเคราะห1 วิจัยและเสนอแนะทางด&านเกษตรเบื้องต&นและด&าน 

สวนสาธารณะตลอดจนให&คำแนะนำและเผยแพร�วิชาการเกษตร 
 

/7. งานบำรุงรักษา... 
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7. งานบำรุงรักษา ตัดตกแต�งต&นไม&ตามริมถนน ลานหญ&า สนามเด็กเล�น                       
สนามหญ&าทั่วไปหรืออนุสาวรีย1 เพ่ือให&เกิดความสวยงามและให&ร�มเย็นแก�ผู&สัญจรไป-มา 

8. งานวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร�วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ 
หน�วยงานหรือโครงการเพ่ือให&การดำเนินงานเป?นไปตามเปEาหมายที่กำหนดไว& 

9. อบรม ให&ความรู& ส�งเสริมเผยแพร�ด&านการเกษตรกรรมหรือด&านการ                                  
จัดสวนสาธารณะแก�ประชาชน ครู นักเรียน เพ่ือให&ผู&ที่สนใจได&ทราบข&อมูลและความรู&ต�าง ๆ ที่เป?นประโยชน1 
และสามารถนำไปปฏิบัติได&อย�างถูกต&อง 

10. ส�งเสริมหรือประชาสัมพันธ1ความรู&เก่ียวกับการจัดสวนต&นไม& ไม&ดอก                   
ไม&ประดับ ให&กับประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพ่ือให&เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
รวมถึงรักการปลูกต&นไม& 

11. ให&คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร�ความรู&ทางวิชาการเก่ียวกับการ 
พัฒนาการเกษตร แก�หน�วยงานที่เก่ียวข&อง เกษตรกรและประชาชนผู&สนใจ 

12. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือที่ได&รับมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม... 
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 4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม (06)  มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานการศึกษา  ค&นคว&า  
วิจัย  วิเคราะห1และจัดทำแผนงานด&านสาธารณสุข งานส�งเสริมสุขภาพ  งานปEองกันเผ&าระวังและควบคุมโรคติดต�อ
และโรคไม�ติดต�อ  งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ  งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล&อม  งานคุ&มครอง
ผู&บริโภค  งานให&บริการด&านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม  งานพยาธิวิทยา  งานรังสีวิทยา  งานวิชาการทาง
การแพทย1  งานวิเคราะห1ทางวิทยาศาสตร1  งานการแพทย1  งานการแพทย1ฉุกเฉิน  งานรักษาพยาบาล  งาน
ศูนย1บริการสาธารณสุข  งานโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตำบล  งานบริหารสาธารณสุข  งานส�งเสริมปEองกันควบคุม
โรค  งานเวชปฏิบัติครอบครัว  งานหลักประกันสุขภาพ  งานมาตรฐานและคุณภาพหน�วยบริการ  งานยุทธศาสตร1
สาธารณสุข  งานกฎหมายสาธารณสุข  งานแทพย1แผนไทย  งานส�งเสริมสนับสนุนการแพทย1แผนไทย  งานกายภาพ
และอาชีวบำบัด  งานฟvtนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู&ปIวย งานทันตสาธารณสุข  งานบริการรักษาความสะอาด  งาน
บริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล  งานส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก  สตรี ผู&สูงอายุ  ผู&พิการ  และผู&ด&อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานปEองกันและบำบัดการติดสารเสพติด  
งานสัตวแพทย1  งานศึกษา  ค&นคว&า  วิจัย  วิเคราะห1 กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด&านสิ่งแวดล&อม  การ
ประเมินผลกระทบด&านสิ่งแวดล&อม การเฝEาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล&อม  งานส�งเสริมสนับสนุนด&าน
สิ่งแวดล&อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข&อมูลด&านการจัดการสิ่งแวดล&อม  งานรณรงค1และฝYกอบรมสร&าง
จิตสำนึกด&านสิ่งแวดล&อม  งานวางแผนและจัดทำดำเนินงานด&านการเฝEาระวัง  ควบคุมมลพิษทางน้ำ  อากาศ  และ
เสียง  งานเฝEาระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศของเสียและสารอันตรายต�างๆ งานบริการข&อมูล  สถิติ  
ช�วยเหลือให&คำแนะนำทางวิชาการ  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย  โดยมีผู&อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล&อม  ระดับกลาง  เป?นผู&ควบคุมดูแล และแบ�งหน�วยงานภายในส�วนราชการออกเป?น   3  ฝIาย 14 งาน  
7  ศูนย1  ดังนี้ 

- งานแผนงานสาธารณสุข  อยู�ภายใต&การบังคับบัญชาของผู&อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล&อมโดยตรง  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
  (1)  งานจัดทำแผนงาน/โครงการด&านสาธารณสุข 
  (2)  งานวิเคราะห1นโยบายและแผนสาธารณสุข 
  (3)  งานบันทึกและเก็บข&อมูลต�างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
  (4)  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  3  ปW  แผนประจำปW  และงบประมาณรายจ�ายประจำปW 

(5)  ทำหน&าที่ฝIายเลขาของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท&องถ่ินหรือพ้ืนที่ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
  (6)  งานวิจัยและประเมินผล 

(7)  งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให&สอดคล&องกับป^ญหาสาธารณสุขของท&องถ่ิน  
โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด และหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 

(8)  ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน�วยงานต�างๆ  จากผลการปฏิบัติหรือรายงานของกระทรวง
สาธารณสุข 
  (9)  งานนิเทศและติดตามผลงานทางด&านสาธารณสุข 

(10) งานข&อมูลข�าวสาร  จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให&หน�วยงานต�างๆที่เก่ียวข&อง
ทราบ 
  (11) งานวางแผนด&านสาธารณสุขและประชาสัมพันธ1 
  (12) งานจัดทำบอร1ดประชาสัมพันธ1กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
  (13) งานบันทึกภาพกิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
  (14) งานจัดทำเอกสารเผยแพร�ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
  (15) ช�วยจัดทำเอกสารประกอบการจัดอบรมตามโครงการต�างๆ 

/(16) ช�วยรับผิดชอบการจัดพิมพ1... 
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  (16) ช�วยรับผิดชอบการจัดพิมพ1เอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
  (17) ประสานงานและแก&ไขป^ญหาระบบคอมพิวเตอร1ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
  (18) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.1   ฝ6ายบริหารงานทั่วไป   มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ของ   
งานธุรการ  และงานการเงินและบัญชี 

4.1.1 งานธุรการ   มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) งานสารบรรณ 
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม  วัสดุอุปกรณ1  ติดต�อ  และอำนวยความสะดวกในด&านต�างๆ 
(3) การประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

และพนักงานเทศบาล 
(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน�วยงานต�างๆ ท่ีขอความร�วมมือ 
(6) งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ1   เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู&ทำ

คุณประโยชน1 
   (7) งานแจ&งเวียนเอกสาร 

(8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ 
(9) งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำ และการให&บำเหน็จ

ความชอบกรณีพิเศษ 
(10) งานการลาพักผ�อนประจำปWและการลาอ่ืนๆ 
(11) งานสวัสดิการต�างๆ 
(12) งานจัดเก็บเอกสารต�างๆ ให&เป?นระบบ ระเบียบ 
(13) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล – พนักงานจ&าง 
(14) งานจัดและตรวจสอบการปฏิบัติเวรยามของสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
(15) งานควบคุมดูแลและรายงานการใช&ยานพาหนะ 
(16) งานเก่ียวกับเงินบำเหน็จ-บำนาญ ของพนักงานเทศบาล - พนักงานจ&าง 
(17) งานเก่ียวกับควบคุมดูแล การใช&น้ำประปา,ไฟฟEา,โทรศัพท1  รายงานกองวิชาการและ

แผนงานทุกเดือน 
   (18) งานกิจกรรม 5 ส  
   (19) งานพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 

(20) งานควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจ�ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล�อลื่นของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล&อม 

(21) งานจัดทำและควบคุมทะเบียนและทรัพย1สินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
  (22) งานบริหารงานบุคคลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 

(23) งานรับผิดชอบห&องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
   (24) งานบริการศูนย1ยานยนต1ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
   (25) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/4.1.2 งานการเงินและบัญชี... 
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4.1.2 งานการเงินและบัญชี  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) งานจัดทำฎีกาเบิกจ�ายเงินทุกประเภท ทุกงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
(2) งานควบคุม/ตรวจสอบการเบิกจ�ายเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ค�าจ&างลูกจ&างประจำ  และ

ค�าตอบแทนพนักงานจ&าง 
(3) งานจัดทำบัญชีรายละเอียด รายรับ และหักเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ&าง

ตามภารกิจ  พนักงานจ&างทั่วไป  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 
(4) งานควบคุมงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม รวมท้ังการโอนเงิน

งบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม ให&เพียงพอแก�การเบิกจ�าย ให&ดำเนินการไปด&วยความเรียบร&อย
และถูกต&อง 

(5) งานเก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนค�ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ1ของศูนย1บริการสาธารณสุข  
ตามระเบียบเงินทุนหมุนค�ารักษาพยาบาล ฯ พ.ศ. 2530 ท่ีได&รับแต�ละวัน โดยนำฝากธนาคารทุกวัน  

(6) งานจัดทำบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท   สมุดเงินฝากธนาคาร   สมุดอนุมัติถอนเงิน  
และรายงานผลให&ปลัดเทศบาลทราบ เดือนละ 1 คร้ัง 

(7) รับผิดชอบงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในระดับท&องถ่ินหรือพ้ืนที่เทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

(8) จัดทำฎีกาเบิกจ�ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และจัดทำรายงานการใช&จ�ายเงินให&
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทราบทุกไตรมาส 

(9) รับผิดชอบการจัดทำร�างงบประมาณรายรับรายจ�ายประจำปW และรายจ�ายเพ่ิมเติมของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม 

(10) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
4.2  ฝ6ายบริหารงานสาธารณสุข   มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่

ของงานจัดเก็บขยะมูลฝอย  งานรักษาความสะอาด  งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช&  งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล&อม  และงานคุ&มครองผู&บริโภค 

4.2.1  งานจัดเก็บขยะมูลฝอย  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) การบริหารบุคลากรด&านการรักษาความสะอาดชุดยานสะอาด 
(2) การดูแลรักษาความสะอาดโดยดำเนินการจัดเก็บรวบรวม/ขนส�งมูลฝอยทุกประเภท 
(3) การรายงาน การจัดเก็บ/การขนส�ง/จัดการมูลฝอย และของเสียอันตราย 
(4) การจัดหาและพัฒนาเคร่ืองจักรกลในด&านการจัดเก็บขยะมูลฝอย การส�งเสริมสมรรถนะ

การบริหารจัดการมูลฝอย 
(5) การดูแลบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลและวัสดุรวมท้ังอุปกรณ1ของชุดยานสะอาด 
(6) การพัฒนางานด&านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
(7) การพัฒนางานด&านการจัดการขยะมูลฝอย 
(8) การวางแผนจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอย 
(9) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
4.2.2  งานรักษาความสะอาด  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1) การบริหารบุคลากรด&านการรักษาความสะอาดชุดป^ดกวาด 
(2) การเก็บกวาดทำความสะอาดถนน/ทางเท&า/ทางน้ำ/ที่สาธารณะ และตลาดสดเทศบาล 
(3) การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีรกร&างว�างเปล�าและรณรงค1ทำความสะอาด  
(4) การดูแลบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลและวัสดุรวมท้ังอุปกรณ1ของงานรักษาความสะอาด 

 
/(5) การวางแผนจัดทำโครงการ... 
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(5) การวางแผนจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการรักษาความสะอาด 
(6) การพัฒนางานด&านการจัดการขยะมูลฝอย 
(7) การบริการเก็บขนก่ิงไม&ในที่หรือทางสาธารณะ 
(8) การดูแลบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลและวัสดุ รวมท้ังอุปกรณ1ของงานรักษาความสะอาด  
(9) การพัฒนางานด&านการจัดการขยะมูลฝอย 
(10)  การให&บริการรถสุขาและสุขาเคลื่อนท่ี 
(11)  การบำรุงรักษารถสุขาและสุขาเคลื่อนท่ี 
(12)  งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.2.3  งานแปรรูปส่ิงของเหลือใช�  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1)  งานด&านวิชาการ  การศึกษา / การรวบรวมข&อมูล / การวิเคราะห1สภาพป^ญหาด&าน      

ขยะมูลฝอย 
(2) การบริหารจัดการศูนย1การเรียนรู&การจัดการขยะแบบครบวงจร 
(3) การพัฒนาและแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช&ให&เกิดประโยชน1สูงสุด 
(4) การวางแผนจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาศูนย1ฯ ให&เกิดศักยภาพลดปริมาณมูลฝอย 
(5) การดำเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมการลดปริมาณของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 
(6) การสร&างการมีส�วนร�วมของชุมชนในการลดปริมาณมูลฝอย 
(7) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.2.4  งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล�อม  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1) การอนุรักษ1 / การพัฒนาชุมชนและปรับปรุงด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
(2) ตรวจสอบ / เฝEาระวังคุณภาพสิ่งแวดล&อม 
(3)  สร&างการมีส�วนร�วมของชุมชนในการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนการจัดการ

สิ่งแวดล&อม 
(4)  สนับสนุนทางด&านวิชาการ / การรวบรวมข&อมูล / การวิเคราะห1สถานป^ญหาด&านการ

จัดการสิ่งแวดล&อม 
(5) พัฒนาด&านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) การวางแผน / จัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(7) การปฏิบัติให&เป?นไปตามพระราชบัญญัติส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล&อม พ.ศ. 2535 
(8) วางแผน  ควบคุม  กำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานเฝEาระวังและควบคุมมลพิษ 
(9) จัดทำแผน / โครงการงบประมาณงานเฝEาระวังและควบคุมมลพิษ 
(10)  ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานที่สนับสนุนและเก่ียวข&อง 
(11) ออกตรวจวัด / คำนวณ  เปรียบเทียบ  บันทึกและรายงานผล  ค�าความทึบแสงของเขม�า

ควันจากปล�องปล�อยทิ้ง  อากาศ  เสียง  ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
(12)  ควบคุมการดำเนินกิจการสุสานและฌาปนสถาน 
(13) รับผิดชอบ  ควบคุมตรวจสอบ  ทะเบียน  ผู&ประกอบกิจการค&าภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 
(14) รับผิดชอบเบิกใบเสร็จรับเงิน  ใบนำส�งเงิน  ใบอนุญาตประกอบกิจการค&า  ภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

/(15) รับเงินค�าธรรมเนียม... 
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(15) รับเงินค�าธรรมเนียมใบอนุญาตทุกประเภท พร&อมทั้งเป?นผู&ลงลายมือในใบเสร็จรับเงินท่ี
เก่ียวข&องกับการขออนุญาตประกอบกิจการการค&าภายในเขตเทศบาล  และนำเงินค�าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ  ส�ง
สำนักการคลังทุกวัน 

(16) รายงานการจัดเก็บค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค&าภายในเขตเทศบาล  และ
นำส�งสำนักการคลังเพ่ือดำเนินการในส�วนที่เก่ียวข&อง 

(17) ทำหน&าที่ตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลรักษาใบเสร็จรับเงิน  ใบนำส�งเงิน  ใบอนุญาตประกอบ
กิจการค&าต�าง ๆ ของกองก�อนนำส�งสำนักการคลังทุกวัน 

(18) ศึกษา  ค&นคว&า  วิเคราะห1กำหนดมาตรฐานการควบคุม  วางแผน  และการดำเนินการ
ตามกฎหมาย  ด&านสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม  และกฎหมายอ่ืน ๆ 

(19) การปฏิบัติงานให&เป?นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(20) การอบรมร&านและแผงจำหน�ายอาหาร  และมอบปEายร&าน / แผงอาหาร มาตรฐาน 
(21) ออกนิเทศ/ประเมินและตรวจสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
(22) การวางแผน / ควบคุมการดำเนินงานด&านการรับเรื่องราวร&องทุกข1 
(23) ติดตามตรวจสอบและแก&ไขเหตุเดือดร&อนรำคาญ 
(24) การประเมินผลกระทบต�อสิ่งแวดล&อม , เหตุรำคาญ 
(25) การหาแนวทางปEองกันและร&องทุกข1เก่ียวกับเหตุเดือดร&อนรำคาญ 
(26) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 

4.2.5 งานคุ�มครองผู�บริโภค   มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) การควบคุมดูแลตลาดสดทุกแห�ง 
(2) การดูแลคุ&มครองผู&บริโภค  โดยดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข&อมูลทุกประเภท 
(3) การเก็บตัวอย�างอาหารตรวจหาสารปนเปvtอน 
(4) ออกนิเทศ / ประเมินและตรวจแนะนำผู&ประกอบการในตลาดสดเทศบาล 
(5) เผยแพร�และประชาสัมพันธ1ในงานคุ&มครองผู&บริโภค 
(6) งานติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ1สุขภาพ 
(7) ร�วมออกตรวจเป_ดกิจการคลินิก  ร&านขายยา 
(8) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.3  ฝ6ายบริการสาธารณสุข   มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ของงาน
ส�งเสริมสุขภาพ งานปEองกันควบคุมโรค งานสัตวแพทย1 งานทันตสาธารณสุข และงานเภสัชกรรม 

4.3.1  งานส�งเสริมสุขภาพ  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน 18 ชุมชน 
(2) วางแผนและดำเนินงานด&านส�งเสริมสุขภาพในทุกกลุ�มอายุ 
(3) รับผิดชอบการควบคุมกำกับและจัดเวรปฏิบัติงานของหน�วยบริการ 1669”กู&ชีพมหา

นคร” อุบลราชธานี 
(4) ออกเย่ียมให&คำแนะนำหญิงต้ังครรภ1 , มารดาและทารกหลังคลอด 
(5) ให&คำแนะนำการวางแผนครอบครัว  และสร&างเสริมภูมิคุ&มกันโรค 
(6) ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปW ทุกคน 
(7) ให&คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให&อาหารเสริมตามวัย 
(8) สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก�ผู&ปกครองเด็ก 
(9) วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

/(10) พัฒนาศักยภาพ... 
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(10) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการ
ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 

(11) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพให&ประชาชนรู&จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
(12) ประสานงานการขอรับสวัสดิการต�างๆของ อสม. จากหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 
(13) สำรวจข&อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ 
(14) การจัดทำแผนงาน/โครงการ ท่ีเก่ียวกับการส�งเสริมสุขภาพสนับสนุนศูนย1บริการฯ ทุก

แห�ง 
(15) วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 
(16) ให&บริการเชิงรุกผู&ปIวยท่ีมีป^ญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู&ดูแล 
(17) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพผู&สูงอายุ ในชมรมผู&สูงอายุจำนวน  6  ชมรม 
(18) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพด&วยการออกกำลังกายในชมรมสร&างสุขภาพ 
(19) กระตุ&นและเสริมสร&างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 
(20) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.3.2  งานป/องกันควบคุมโรค  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1) งานจัดเก็บรวบรวมข&อมูล  วางแผน  รวมทั้งดำเนินกิจกรรมในการควบคุมปEองกันโรค

ร�วมกับหน�วยงานที่เก่ียวข&อง  
(2) ให&การสนับสนุนด&านวิชาการเก่ียวกับโรคติดต�อและไม�ติดต�อ  ดังน้ี 

- โรคติดเชื้อทั่วไป 
 - โรคติดต�อที่เกิดจากอาหารและน้ำเป?นสื่อ 
 - โรคติดต�อในระบบทางเดินหายใจ 
 - โรคติดต�อที่ปEองกันได&ด&วยวัคซีน 
 - โรคติดต�อที่นำโดยแมลง 
 - โรคติดต�อที่เกิดจากสัตว1สู�คน 
 - โรคติดต�อที่เกิดจากเพศสัมพันธ1 
 - โรคท่ีเกิดในระบบหัวใจและหลอดเลือด 
 - โรคท่ีเกิดในระบบต�อมไร&ท�อ 
 - โรคท่ีเกิดในระบบสืบพันธุ1,โรคที่เกิดจากกรรมพันธุ1 
 - โรคท่ีเกิดจากประกอบอาชีพ 
 - โรคท่ีเกิดจากสิ่งแวดล&อม 
 - โรคท่ีเกิดจากสิ่งแวดล&อม 
 - การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
 - โรคท่ีเก่ียวเนื่องจากพฤติกรรม เช�น การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา ฯลฯ 
 - การบาดเจ็บ  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย 
 (3) การควบคุมสัตว1และแมลงพาหะนำโรค 
 (4) การควบคุมปEองกันโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชน/สถานศึกษา 
 (5) การชันสูตรและสอบสวนโรคติดต�อ 
 (6) การฟvtนฟูสภาพร�างกาย/จิตใจของผู&ติดสารเสพติด 
 (7) การฝYกอาชีพให&แก�ผู&ติดสารเสพติดท่ีผ�านการบำบัดแล&ว 
 (8) การให&ความรู&เร่ืองสารเสพติดในชุมชน  โรงเรียน และสถานประกอบการ 
 

/(9) โครงการ... 
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 (9)  โครงการ  To  be  number  one 
 (10) งานเผยแพร�และฝYกอบรม  
  (11)  งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 

4.3.3  งานสัตวแพทยC  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1) การควบคุมโรคพิษสุนัขบ&า 
(2) การคุมกำเนิดสุนัข , แมวจรจัด และที่สำนักงาน 
(3) การตรวจสุขภาพสัตว1 รวมทั้งปEองกันรักษาโรคสัตว1 
(4) การปEองกันควบคุมโรคติดต�อจากสัตว1เลี้ยงลูกด&วยนมมาสู�คน 
(5) การแก&ไขเหตุรำคาญที่เกิดจากสัตว1 
(6) การชันสูตรโรคสัตว1 
(7) การรณรงค1ด&านสุขศึกษาให&ความรู&กับนักเรียน และประชาชนเก่ียวกับโรคสัตว1สู�คน 
(8) ติดตามเฝEาระวัง และรวบรวมรายงานโรคไข&หวัดนก ตามรายงานของหน�วยงานต�างๆ 
(9) ตรวจเฝEาระวังเขียงจำหน�ายเนื้อสัตว1ที่ตลาดทุกแห�งภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 
(10)  ตรวจสุขภาพไก�ทั่วไปในพ้ืนที่ เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือเป?นการเฝEาระวัง

โรคติดต�อจากสัตว1ปWก 
(11) งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 

4.3.4  งานทันตสาธารณสุข  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) วางแผน ควบคุมกำกับการ และประเมินผลงานด&านทันตสาธารณสุข 
(2) บริหารจัดการด&านบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ1ในงานทันตสาธารณสุข 
(3) งานวิชาการและระเบียบรายงาน 
(4) บริการทันตกรรมในคลินิก (ในศูนย1บริการสาธารณสุข) 
 - งานทันตกรรมหัตถการ 
 - งานรักษาคลองรากฟ̂น 
 -  งานทันตกรรมประดิษฐ1 
 - งานทันตกรรมช�องปาก 
 - งานทันตกรรมสำหรับเด็ก 
 - งานรักษาโรคเหงือกและปริทันต1 
 - งานด&านทันตกรรมบดเค้ียว 
 - งานเวชศาสตร1ช�องปาก 
(5) บริการทันตกรรมในโรงเรียน 
(6) บริการทันตกรรมในชุมชน  และออกหน�วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 
(7) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.3.5  งานเภสัชกรรม  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1) วางแผน ควบคุมกำกับการ และประเมินผลงานด&านเภสัชกรรม 
(2) บริหารจัดการด&านบุคลากร งบประมาณ เวชภัณฑ1 ยา เพ่ือใช&ในศูนย1บริการฯ ทุกแห�ง 
(3) บริการจ�ายยา  ให&คำแนะนำการใช&ยา ตามที่แพทย1สั่ง และติดตามนิเทศการจ�ายยาของ

ศูนย1บริการสาธารณสุขทุกแห�ง 
(4) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 
(5) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 
/4.3.6  ศูนย1บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)... 
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4.3.6   ศูนยCบริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)     มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 
(2) บริการในคลินิกต�างๆ  เช�น  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ1 วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เป?นต&น 
(3) วางแผนและจัดการให&การรักษาพยาบาลแก�ผู&ปIวยให&สอดคล&องกับคำสั่งการรักษาของ

แพทย1 
(4) บริการตรวจสุขภาพ  ออกใบรับรองแพทย1ตามความเห็นของแพทย1 
(5) รับผิดชอบเวรปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข1 
(6) บริการส�งต�อผู&ปIวย 
(7)  งานบริการในชุมชน  เช�น เย่ียมบ&านให&บริการผู&ปIวยที่บ&าน ออกหน�วยสาธารณสุข

เคลื่อนท่ี  
(8) งานเงินทุนหมุนเวียนค�ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ1รวมทุกศูนย1บริการฯ 
(9) บริหารจัดการด&านงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ1  ครุภัณฑ1การแพทย1  ท่ีจัดซ้ือจาก

เงินทุนหมุนเวียน 
 

(10) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ1 
(11) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 
(12) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน  14  ชุมชน 
(13) วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(14) วางแผนและดำเนินงานด&านส�งเสริมสุขภาพในทุกกลุ�มอายุ 
(15) ให&คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร&างเสริมภูมิคุ&มกันโรค 
(16) ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปW ทุกคน 
(17) ให&คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให&อาหารเสริมตามวัย 
(18) สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก�ผู&ปกครองเด็ก 
(19) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 
(20) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพให&ประชาชนรู&จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 
(21) ประสานงานการขอรับสวัสดิการต�างๆของ อสม. จากหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 
(22) สำรวจข&อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
(23) วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 
(24) ให&บริการเชิงรุกผู&ปIวยที่มีป̂ญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู&ดูแล 
(25) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพผู&สูงอายุ ในชมรมผู&สูงอายุจำนวน  6  ชมรม 
(26) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพด&วยการออกกำลังกายในชมรมสร&างสุขภาพ 
(27) กระตุ&นและเสริมสร&างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 
(28) รับผิดชอบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาลหรือพ้ืนท่ีรวมถึง

การประสานงานกับหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 
(29) เตรียมความพร&อมเพ่ือรับการประเมินในการขอข้ึนทะเบียนเป?นหน�วยบริการปฐมภูมิ 
(30) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 
/4.3.7 ศูนย1บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)... 
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4.3.7  ศูนยCบริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)   มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 
(2) บริการในคลินิกต�างๆ  เช�น  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ1 วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เป?นต&น 
(3) วางแผนและจัดการให&การรักษาพยาบาลแก�ผู&ปIวยให&สอดคล&องกับคำสั่งการรักษาของ

แพทย1 
(4) บริการตรวจสุขภาพ  ออกใบรับรองแพทย1 
(5) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข1 
(6) บริการส�งต�อผู&ปIวย 
(7)  งานบริการในชุมชน  เช�น เย่ียมบ&านให&บริการผู&ปIวยที่บ&าน ออกหน�วยสาธารณสุข

เคลื่อนท่ี  
(8) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ1 
(9) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 
(10) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน  16  ชุมชน 
(11) วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(12) วางแผนและดำเนินงานด&านส�งเสริมสุขภาพในทุกกลุ�มอายุ 
(13) ให&คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร&างเสริมภูมิคุ&มกันโรค 
(14) ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปW ทุกคน 
(15) ให&คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให&อาหารเสริมตามวัย 
(16) สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก�ผู&ปกครองเด็ก 
(17)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 
(18) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพให&ประชาชนรู&จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 
(19) ประสานงานการขอรับสวัสดิการต�างๆของ อสม. จากหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 
(20) สำรวจข&อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
(21) วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 
(22) ให&บริการเชิงรุกผู&ปIวยที่มีป̂ญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู&ดูแล 
(23) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพผู&สูงอายุ ในชมรมผู&สูงอายุจำนวน  5  ชมรม 
(24) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพด&วยการออกกำลังกายในชมรมสร&างสุขภาพ 
(25) กระตุ&นและเสริมสร&างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 
(26) งานนวดแผนไทย 
(27) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.3.8  ศูนยCบริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย)  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1) ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 
(2)  บริการในคลินิกต�างๆ  เช�น  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ1 วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เป?นต&น 
(3) วางแผนและจัดการให&การรักษาพยาบาลแก�ผู&ปIวยให&สอดคล&องกับคำสั่งการรักษาของ

แพทย1 
(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข1 

/(5) บริการส�งต�อผู&ปIวย... 
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(5) บริการส�งต�อผู&ปIวย 
(6) งานบริการในชุมชน  เช�น เย่ียมบ&านให&บริการผู&ปIวยที่บ&าน ออกหน�วยสาธารณสุข

เคลื่อนท่ี  
(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ1 
(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 
(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน  14  ชุมชน 
(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(11) วางแผนและดำเนินงานด&านส�งเสริมสุขภาพในทุกกลุ�มอายุ 
(12) ให&คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร&างเสริมภูมิคุ&มกันโรค 
(13) ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปW ทุกคน 
(14) ให&คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให&อาหารเสริมตามวัย 
(15) สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก�ผู&ปกครองเด็ก 
(16) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 
(17) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพให&ประชาชนรู&จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 
(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการต�างๆของ อสม. จากหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 
(19) สำรวจข&อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
(20) วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 
(21) ให&บริการเชิงรุกผู&ปIวยที่มีป^ญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู&ดูแล 
(22) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพผู&สูงอายุ ในชมรมผู&สูงอายุจำนวน  4  ชมรม 
(23) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพด&วยการออกกำลังกายในชมรมสร&างสุขภาพ 
(24) กระตุ&นและเสริมสร&างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 
(25) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.3.9  ศูนยCบริการสาธารณสุข 4 (บ�านดู�)  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 
(2)  บริการในคลินิกต�างๆ  เช�น  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ1 วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เป?นต&น 
(3)  วางแผนและจัดการให&การรักษาพยาบาลแก�ผู&ปIวยให&สอดคล&องกับคำสั่งการรักษาของ

แพทย1 
(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข1 
(5) บริการส�งต�อผู&ปIวย 
(6)  งานบริการในชุมชน  เช�น  เย่ียมบ&านให&บริการผู&ปIวยท่ีบ&าน ออกหน�วยสาธารณสุข

เคลื่อนท่ี  
(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ1 
(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 
(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน  12  ชุมชน 
(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(11) วางแผนและดำเนินงานด&านส�งเสริมสุขภาพในทุกกลุ�มอายุ 
(12) ให&คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร&างเสริมภูมิคุ&มกันโรค 

/(13) ติดตามชั่งน้ำหนัก... 
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(13) ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปW ทุกคน 
(14) ให&คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให&อาหารเสริมตามวัย 
(15) สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก�ผู&ปกครองเด็ก 
(16) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 
(17) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพให&ประชาชนรู&จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 
(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการต�างๆของ อสม. จากหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 
(19) สำรวจข&อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
(20) วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 
(21) ให&บริการเชิงรุกผู&ปIวยที่มีป̂ญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู&ดูแล 
(22) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพผู&สูงอายุ ในชมรมผู&สูงอายุจำนวน  5  ชมรม 
(23) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพด&วยการออกกำลังกายในชมรมสร&างสุขภาพ 
(24) กระตุ&นและเสริมสร&างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 
(25) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.3.10 ศูนยCบริการสาธารณสุข 5 (สภาตำบลปทุม)  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 
(2) บริการในคลินิกต�างๆ  เช�น  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ1 วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เป?นต&น 
(3)  วางแผนและจัดการให&การรักษาพยาบาลแก�ผู&ปIวยให&สอดคล&องกับคำสั่งการรักษาของ

แพทย1 
(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข1 
(5) บริการส�งต�อผู&ปIวย 
(6)  งานบริการในชุมชน  เช�น เย่ียมบ&านให&บริการผู&ปIวยที่บ&าน ออกหน�วยสาธารณสุข

เคลื่อนท่ี  
(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ1 
(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 
(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน  15  ชุมชน 
(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(11) วางแผนและดำเนินงานด&านส�งเสริมสุขภาพในทุกกลุ�มอายุ 
(12) ให&คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร&างเสริมภูมิคุ&มกันโรค 
(13) ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปW ทุกคน 
(14) ให&คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให&อาหารเสริมตามวัย 
(15) สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก�ผู&ปกครองเด็ก 
(16)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 
(17) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพให&ประชาชนรู&จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 
(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการต�างๆของ อสม. จากหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 

/(19) สำรวจข&อมูล... 
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(19) สำรวจข&อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
(20) วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 
(21) ให&บริการเชิงรุกผู&ปIวยที่มีป̂ญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู&ดูแล 
(22) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพผู&สูงอายุ ในชมรมผู&สูงอายุจำนวน  6  ชมรม 
(23) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพด&วยการออกกำลังกายในชมรมสร&างสุขภาพ 
(24) กระตุ&นและเสริมสร&างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 
(25) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.3.11  ศูนยCบริการสาธารณสุข 6  (วัดป6าแสนอุดม)  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
(1) ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 
(2)  บริการในคลินิกต�างๆ  เช�น  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ1 วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เป?นต&น 
(3)  วางแผนและจัดการให&การรักษาพยาบาลแก�ผู&ปIวยให&สอดคล&องกับคำสั่งการรักษาของ 

แพทย1 
(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข1 
(5) บริการส�งต�อผู&ปIวย 
(6)  งานบริการในชุมชน  เช�น เย่ียมบ&านให&บริการผู&ปIวยที่บ&าน ออกหน�วยสาธารณสุข 

เคลื่อนท่ี  
(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ1 
(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 
(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน  9  ชุมชน 
(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(11) วางแผนและดำเนินงานด&านส�งเสริมสุขภาพในทุกกลุ�มอายุ 
(12) ให&คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร&างเสริมภูมิคุ&มกันโรค 
(13) ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปW ทุกคน 
(14) ให&คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให&อาหารเสริมตามวัย 
(15) สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก�ผู&ปกครองเด็ก 
(16) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 
(17) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพให&ประชาชนรู&จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 
(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการต�างๆของ อสม. จากหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 
(19) สำรวจข&อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
(20) วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 
(21) ให&บริการเชิงรุกผู&ปIวยที่มีป̂ญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู&ดูแล 
(22) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพผู&สูงอายุ ในชมรมผู&สูงอายุจำนวน  1  ชมรม 
(23) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพด&วยการออกกำลังกายในชมรมสร&างสุขภาพ 
(24) กระตุ&นและเสริมสร&างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 
(25) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 
 

/4.3.12 ศูนย1บริการสาธารณสุข 7.(อยู�วงศ1ธรรม)... 



 

-45- 
 

4.3.12  ศูนยCบริการสาธารณสุข 7 (อยู�วงศCธรรม)  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
(1) ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 
(2)  บริการในคลินิกต�างๆ  เช�น  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ1 วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เป?นต&น 
(3) วางแผนและจัดการให&การรักษาพยาบาลแก�ผู&ปIวยให&สอดคล&องกับคำสั่งการรักษาของ

แพทย1 
(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข1 
(5) บริการส�งต�อผู&ปIวย 
(6)  งานบริการในชุมชน  เช�น เย่ียมบ&านให&บริการผู&ปIวยที่บ&าน ออกหน�วยสาธารณสุข

เคลื่อนท่ี  
(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ1 
(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 
(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จำนวน  8  ชุมชน 
(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(11) วางแผนและดำเนินงานด&านส�งเสริมสุขภาพในทุกกลุ�มอายุ 
(12) ให&คำแนะนำการวางแผนครอบครัว และสร&างเสริมภูมิคุ&มกันโรค 
(13) ติดตามชั่งน้ำหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ปW ทุกคน 
(14) ให&คำแนะนำการเลี้ยงลูกและการให&อาหารเสริมตามวัย 
(15) สาธิตและแนะนำอาหารเสริมแก�ผู&ปกครองเด็ก 
(16) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 
(17) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพให&ประชาชนรู&จักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 
(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการต�างๆของ อสม. จากหน�วยงานที่เก่ียวข&อง 
(19) สำรวจข&อมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนท่ีรับผิดชอบ 
(20) วางแผนและดำเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 
(21) ให&บริการเชิงรุกผู&ปIวยที่มีป̂ญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผู&ดูแล 
(22) จัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพผู&สูงอายุ ในชมรมผู&สูงอายุจำนวน  2  ชมรม 
(23) จัดกิจกรรมสร&างเสริมสุขภาพด&วยการออกกำลังกายในชมรมสร&างสุขภาพ 
(24) กระตุ&นและเสริมสร&างพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 
(25) งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 
  
 
 
 
 
 
 

/5. กองยุทธศาสตร1และงบประมาณ... 
 



 

-46- 
 

5. กองยุทธศาสตรCและงบประมาณ  (07)  มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานวิเคราะห1นโยบาย
และแผน งานยุทธศาสตร1ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การพัฒนาท&องถ่ิน งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำ
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำปWและฉบับเพ่ิมเติม(ถ&ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงการ งานประชาสัมพันธ1 งานบริการและเผยแพร�วิชาการ งานสถิติข&อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนา
ระบบข&อมูลสารสนเทศ งานบริการข&อมูล สถิติช�วยเหลือให&คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&องและที่ได&รับ
มอบหมาย  โดยมีผู&อำนวยการกองยุทธศาสตร1และงบประมาณ  ระดับกลาง  เป?นผู&บังคับบัญชา และแบ�งหน�วยงาน
ภายในส�วนราชการออกเป?น   2   ฝIาย  8  งาน  ดังนี้ 

1.1  งานธุรการ  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานสารบรรณของกองยุทธศาสตร1และงบประมาณ 
2. งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให&บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ1 การติดต�อและอำนวย 

ความสะดวกในด&านต�างๆ 
3. งานประสานงานเก่ียวกับการประชุมที่เก่ียวข&อง 
4. งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
5. งานจัดทำฎีกาเบิกจ�ายเงินเดือนและฎีกาต�างๆ การขออนุมัติซ้ือ การขออนุมัติจัดจ&าง    

การเบิกจ�ายเก่ียวกับการซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ1 
6. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนพัสดุ 
7. งานขอพระราชทานเครื่องราชย1อิสริยาภรณ1 เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู&ทำคุณประโยชน1 
8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ การลาพักผ�อนประจำปW และการลาอ่ืนๆ 
9. งานสวัสดิการกองยุทธศาสตร1และงบประมาณ 
10. งานการลาทุกประเภท 
11. งานจัดทำกิจกรรม 5 ส ของกองยุทธศาสตร1และงบประมาณ 
12. งานควบคุมภายในกองยุทธศาสตร1และงบประมาณ 
13. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 
 

1.2  ฝ6ายแผนงานและงบประมาณ   มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน 
หน&าที่ของงานวิเคราะห1นโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล และงานจัดทำงบประมาณ 

1.2.1 งานวิเคราะหCนโยบายและแผน    มีหน&าที่เกี่ยวกับ 
1. งานรวบรวมวิเคราะห1และให&บริการข&อมูลสถิติท่ีจำเป?นต&องนำมาใช&ในการวางแผนและการ 

ประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
2. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช&ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน�วยงานหรือ 

องค1กรที่เก่ียวข&อง 
3. งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค&าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและ 

แผนประจำปW 
4. งานวิเคราะห1ความเหมาะสมของโครงการ เพ่ือสนองหน�วยงานหรือองค1กรท่ีเก่ียวข&อง 
5. งานประสานงานกับหน�วยงานในเทศบาลและหน�วยงานอ่ืนท่ีเสนอบริการสาธารณูปการในเขต 

เทศบาลและหน�วยงานใกล&เคียงกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตาม 
6. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย 

 
 

/1.2.2 งานวิจัยและประเมินผล... 
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1.2.2. งานวิจัยและประเมินผล  มีหน&าท่ีเก่ียวกับ 
1. งานศึกษาวิเคราะห1และวิจัยป^ญหาทั้งในด&านการปกครองการบริหาร และการปฏิบัติงานของ 

เทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก&ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล�าวให&มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
2. งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงาน 

ภายในเทศบาล งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
3. งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ 
4. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
 

1.2.3. งานจัดทำงบประมาณ มีหน�าที่เก่ียวกับ 
1. งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปWให&หน�วยงานต�างๆทราบและ 

ดำเนินการ 
2. งานรวบรวมข&อมูลสถิติและวิเคราะห1งบประมาณ 
3. งานเสนอแนะและให&คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 
4. งานจัดทำงบประมาณรายจ�ายประจำปWของเทศบาลและงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม(ถ&ามี) 
5. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
 

1.3. ฝ6ายบริการและเผยแพร�วิชาการ  มีหน&าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน 
หน&าที่ของงานเผยแพร�ข&อมูลข�าวสาร และงานบริการข&อมูลข�าวสารทางท&องถ่ิน  

1.3.1 งานบริการระบบคอมพิวเตอรC  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. วางแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร1ให&เพียงพอแก�ความต&องการและจัดหาระบบใหม�มา

ทดแทนระบบเดิมท่ีหมดสภาพ 
2. จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร1 
3. ติดต้ัง ปรับปรุงและซ�อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร1ของทุกหน�วยงานในสังกัดเทศบาล 
4. จัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และให&บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส1 
5. การ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และให&บริการเว็บเซิร1ฟเวอร1 
6. จัดทำรายงานและสถิติการให&บริการของระบบต�างๆ 
7. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ1คอมพิวเตอร1และซอฟต1แวร1 
8. ให&คำปรึกษาและแนะนำเก่ียวกับงานด&านคอมพิวเตอร1 
9. งานฝYกอบรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร&างความรู&ความสามารถในการจัดการและบำรุงรักษา

คอมพิวเตอร1 
10. จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยให&เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพแวดล&อมของระบบ 
11. วางแผน ติดต้ังและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย 
12. กำหนดนโยบายและกฎในการเข&าถึงระบบคอมพิวเตอร1แม�ข�ายและแหน�งทรัพยากรต�างๆ 
13. ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให&ทันสมัย 
14. วางแผน ปEองกัน ตรวจสอบและแก&ไขไวรัสคอมพิวเตอร1 
15. ตรวจสอบรูโหว�ของระบบและทำการป_ดก้ัน 
16. จัดระบบความสำคัญของผู&ใช&ในการเข&าถึงบริการต�างๆ 
17. ให&คำปรึกษาและแนะนำเก่ียวกับงานด&านระบบรักษาความปลอดภัย 
18. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 
 
 

/1.3.2 งานบริการเทคโนโลยี... 
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1.3.2 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. ให&บริการออกบัญชีผู&ให&บริการเครือข�าย 
2. จัดทำทะเบียนคุมบัญชีผู&ใช&บริการเครือข�าย 
3. ให&บริการฝYกอมรมประสบการณ1วิชาชีพด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. จัดทำรายงานสถิติการให&บริการต�างๆ 
5. ให&บริการประกาศข�าวสารบนเว็บไซด1ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
6. จัดเตรียมเนื้อหาทั้งหมดท่ีจะให&บริการบนเว็บไซด1 
7. บันทึก ตรวจสอบและแก&ไขเนื้อหาบนเว็บไซด1 
8. ปรับปรุงเน้ือหาให&ทันสมัยตลอดเวลา 
9. ตรวจสอบจดเชื่อมโยงข&อมูลให&ทันสมัย 
10. งานประสานงานโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร1 (GIS) เพ่ือการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

นครอุบลราชธานี 
11. งานตัดต�อวีดีทัศน1ผลงานกิจกรรมเทศบาลนครอุบลราชธานี 
12. งานบริหารทั่วไป เช�น การออกแบบ/จัดทำแบบนำเสนอ (Presentation) คัดลอกซีดี ติดต้ัง 

จอโปรเจคเตอร1ภายในและภายนอกสถานที่ ออกแบบปกเอกสาร เป?นต&น 
  13. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 

1.3.3 งานเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร    มีหน&าที่เก่ียวกับ 
1. งานเผยแพร�สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล หรือสนับสนุนการ 

เผยแพร�ผลการดำเนินงานขององค1กร ชุมชน ส�วนราชการอ่ืน หรือองค1กรปกครองส�วนท&องถ่ินอ่ืน 
  2. งานศึกษา วิเคราะห1 วิจัย วางแผนด&านประชาสัมพันธ1 โดยรวบรวมข&อคิดเห็นของประชาชน 
หรือป^ญหาข&อขัดข&องต�างๆ ที่เก่ียวกับงานหน&าท่ี เพ่ือเสนอแนะฝIายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ1ปรับปรุง แก&ไข
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให&เหมาะสม 
  3. งานรวบรวมข&อมูลสถิติต�างๆ ของทุกหน�วยงานในสังกัดเทศบาล เพ่ือประโยชน1ในการ
ประชาสัมพันธ1หรือเพ่ือใช&เป?นข&อมูลในการอ&างอิงสำหรับการศึกษา ค&นคว&าในอนาคต 
  4. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

1.3.4 งานบริการข�อมูลข�าวสารทางท�องถ่ิน   มีหน&าที่เก่ียวกับ 
  1. การฝYกอบรม ให&คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก�เจ&าหน&าที่ ตอบป^ญหา และชี้แจง
เก่ียวกับงานในหน&าท่ีผ�านบุคลากรประจำงานประชาสัมพันธ1 และผ�านสื่อท่ีเทศบาลจัดทำข้ึน 
  2. งานบริการเคร่ืองขยายเสียงเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ1กิจกรรมโครงการต�างๆ 
  3. งานบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธ1กิจกรรมและโครงการต�างๆ 
  4. งานบริการพิธีกรประชาสัมพันธ1 กิจกรรมโครงการต�างๆ 
  5. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

/6.สำนักการศึกษา... 
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6. สำนักการศึกษา  (08)  มีหน&าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช�น  การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด&านการศึกษา     
งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝYกและส�งเสริมอาชีพ  
งานห&องสมุด งานพิพิธภัณฑ1 งานเครือข�ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก1  งานส�งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิป^ญญาท&องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท&องถ่ิน งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และ
การศึกษานอกโรงเรียน  งานศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก  งานส�งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา      
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ&าง และพนักงานจ&างสังกัดสถานศึกษาและศูนย1
พัฒนาเด็กเล็ก  กรณียังไม�จัดต้ังกองการเจ&าหน&าที่  งานบริการข&อมูล  สถิติ  ช�วยเหลือให&คำแนะนำทางวิชาการ  
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย  โดยมีผู&อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับสูง เป?นผู&บังคับบัญชาและ            
แบ�งหน�วยงานภายในส�วนราชการออกเป?น  2  ส�วน  5  ฝIาย  1  หน�วยและ  18  งาน  โรงเรียนเทศบาล  5  แห�ง  
และศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก  3  ศูนย1  ดังนี้ 

1. ฝ6ายแผนงานและโครงการ 
1) งานธุรการ 
2) งานแผนและโครงการ 
3) งานงบประมาณ 
4) งานระบบสารสนเทศ 

มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานด&านสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนักงาน  ช�วย
อำนวยการและเลขานุการการประชาสัมพันธ1ข�าวสาร กิจกรรม ด&านการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
และปฏิบัติหน&าที่ อ่ืนที่เก่ียวข&อง งานรวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับแผนงานและโครงการของหน�วยงาน
สถานศึกษา เพ่ือจัดทำร�างแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล วิเคราะห1 และพัฒนานโยบายทางการศึกษา จัดทำ
แผนยุทธศาสตร1การศึกษาเทศบาล จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาล จัดทำแผนดำเนินงาน ด&านการศึกษา
ประจำปW ให&คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให&แก�หน�วยงาน สถานศึกษา วางแผน ดำเนินการ 
ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนการปรับปรุงแผนและเพ่ิมเติมแผนประจำปWศึกษา
วิเคราะห1 พัฒนาระบบการสำรวจ การจัดเก็บข&อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช&ในการบริหารและกำหนดนโยบายการ
บริหารงานของสำนักการศึกษา ศึกษาวิเคราะห1 ออกแบบสำรวจ  แบบรายงานข&อมูล เพ่ือประมวลผลและ
จัดเก็บข&อมูล สารสนเทศให&ทันสมัยอยู�เสมอ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยของข&อมูล งานด&านการคลัง ตรวจสอบ
ฎีกาทุกหมวดรายจ�ายของเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินเทศบาลนครอุบลราชธานี เงินงบประมาณของโรงเรียนและ
สำนักการศึกษา ควบคุมการเบิกจ�าย  เงินประเภทต�าง ๆ ด&านงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานี       
การดำเนินงานด&านบำเหน็จข&าราชการครูเทศบาลนครอุบลราชธานี ข&าราชการและลูกจ&างของสำนักการศึกษา 
ร�างคำของบประมาณรายปW ประสานงานด&านเงินอุดหนุนรัฐบาลและกรมบัญชีกลาง รวมท้ังหน�วยงานอ่ืน ๆ      
ที่เก่ียวข&อง ตลอดจนการจัดทำพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ1ต�าง ๆ ให&โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครอุบลราชธานี และ
ปฏิบัติหน&าที่อ่ืนที่เก่ียวข&อง 
 
 
 
 
 

/2. ส�วนบริหารการศึกษา... 
 

 



 

-50- 
 

2. ส�วนบริหารการศึกษา 
2.1  ฝ6ายการเจ�าหน�าท่ี 

1) งานการเจ&าหน&าที่ 
2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 

มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษาในเรื่องการบรรจุ แต�งต้ัง โอนย&าย เปลี่ยนสายงาน เลื่อนตำแหน�ง      
และระดับเงิน เดือน การวางแผนกำลังคน การจัดทำแผนอัตรากำลั งการกำหนดกรอบอัตรากำลั ง                 
การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ การสอบแข�งขัน การสอบคัดเลือก รวมท้ังการดำเนินการทางวินัย 
ร&องเรียนและร&องทุกข1 งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข&าราชการ พนักงาน ลูกจ&าง งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ1และเหรียญจักรพรรดิมาลา และผู&ทำคุณประโยชน1 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน�งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ&างประจำ
และพนักงานจ&าง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปW การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษาต�อ การฝYกอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ การลาออกจากราชการ  

  

2.2 ฝ6ายกิจการโรงเรียน 
1) งานโรงเรียน 
2) งานการศึกษาปฐมวัย 
3) งานส�งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
4) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

มีห น& า ท่ี ความ รับผิ ดชอบ เก่ียว กับการควบ คุม  ดูแลประสานน โยบายส� ง เสริม             
พัฒนาและเผยแพร� การจัดการศึกษาระดับก�อนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาพิ เศษ                  
การจัดสรรงบประมาณ และวัสดุ เก่ียวกับการเรียนการสอนให&กับโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
การจัดต้ังบริการดูแลบำรุงรักษา จัดทำประวัติ ตรวจเย่ียมและเลิกล&มโรงเรียน เพ่ือสร&าง หรือขยายโรงเรียน    
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี งานด&านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู&บำเพ็ญประโยชน1 และปฏิบัติ
หน&าที่อ่ืนที่เก่ียวข&อง 

 

3. ส�วนส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
3.1   ฝ6ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
2) งานห&องสมุด พิพิธภัณฑ1 และเครือข�ายทางการศึกษา 
3) งานฝYกและส�งเสริมอาชีพ 

มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห&องสมุด 
พิพิธภัณฑ1และเครือข�ายทางการศึกษา งานฝYกและส�งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห1
ผู&ด&อยโอกาสทางการศึกษา สำรวจรวบรวมข&อมูลสถิติเก่ียวกับเด็กและเยาวชน พัฒนาเยาวชนให&เป?นไป        
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ ควบคุมตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลประเมินผลกิจกรรมเยาวชน 
งานชุมชนต�าง ๆ การอยู�ค�ายพักแรม ค�ายอาสาพัฒนาฯลฯ สำรวจติดตามและพัฒนาเด็กเร�ร�อน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพเด็กและเยาวชน เพ่ือใช&เวลาว�างให&เกิดประโยชน1 ติดต�อประสานกับสถานศึกษาหรือ หน�วยงานอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข&อง งานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัยและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได&รับมอบหมาย 

/3.2 ฝIายส�งเสริมศาสนา... 
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3.2   ฝ6ายส�งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
1) งานกิจการศาสนา 
2) งานส�งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
3) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
4) งานกีฬาและนันทนาการ 

มีหน&าที่ความรับผิดชอบงานกิจการศาสนา กำหนดแผนนโยบายในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กิจกรรมส�งเสริมทางศาสนา สำรวจรวบรวมข&อมูลและจัดทำประวัติเก่ียวกับกิจการศาสนา ดำเนินการ          
จัดกิจกรรมส�งเสริมทางด&านศาสนาและส�งเส ริมด&านคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินการประชาสัมพันธ1               
และเผยแพร�งานด&านกิจการศาสนา การส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัดต้ังเครือข�าย มูลนิธิเก่ียวกับกิจการ       
ทางศาสนา พร&อมให&การช�วยสนับสนุนส�งเสริมทางด&านต�าง ๆ กำหนดแผนนโยบายในการปฏิบั ติงาน       
เก่ียวกับกิจกรรมด&านงานส�งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท&องถ่ินงานศิลปหัตถกรรมท&องถ่ิน และงานอนุรักษ1
วัฒนธรรมภูมิป^ญญาท&องถ่ิน สำรวจ รวบรวมจัดทำข&อมูลในด&านประเพณีท&องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม              
และภูมิป^ญญาท&องถ่ิน ดำเนินการจัดกิจกรรมส�งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิป^ญญาท&องถ่ิน    
ดำ เนิ น การป ระชาสั ม พั น ธ1 และ เผยแพร� งานด& านส� ง เส ริม ศิลป วัฒ นธรรมและป ระเพ ณี ท& อง ถ่ิน                      
จัดต้ังเครือข�าย ชมรม องค1กรด&านการอนุรักษ1ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท&องถ่ิน พร&อมให&การสนับสนุนส�งเสริมใน
ด&านต�าง ๆ งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับ 

 

4. หน�วยศึกษานิเทศกC 
งานนิเทศการศึกษา 
มีหน&าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดำเนินการด&านวางแผนและพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ 

รวมท้ังเพ่ือการส�งเสริมการพัฒนาด&านการบริหารในสถานศึกษา ให&มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให&มีคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานสนองตอบนโยบายด&าน
การศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี และปฏิบัติหน&าที่อ่ืนที่เก่ียวข&อง 

 

5. โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
5.1  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
5.2  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
5.3  โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
5.4  โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ&าใหญ�องค1ตื้อ 
5.5  โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก&านเหลือง 

 

6. ศูนยCพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
6.1  ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
6.2  ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กใต&พระเจ&าใหญ�องค1ตื้อ 
6.3  ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

เพ่ือให&การจัดการศึกษาครอบคลุมทุกด&าน สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี         
ซ่ึงป̂จจุบันมีภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งด&านมาตรฐานการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล โครงการและภารกิจ
ถ�ายโอนซ่ึงบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีไม�เพียงพอ เพ่ือให&งานบรรลุตามวัตถุประสงค1จำเป?นต&องมีบุคลากรพร&อมใน
การปฏิบัติงานและรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน  

/7. กองสวัสดิการสังคม... 
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7. กองสวัสดิการสังคม  (11) มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานจัดทำแผนงานด&านการพัฒนาสังคม 
ด&านสวัสดิการสังคมและด&านสังคมสงเคราะห1 งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห1ที่สอดคล&องกับสภาพป^ญหาและความต&องการของประชาชน งานพัฒนา
ชุมชน งานสำรวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส�งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
สังคม แก�เด็ก สตรี ผู&สูงอายุ ผู&พิการ และผู&ด&อยโอกาส งานฝYกอบรมและเผยแพร�ความรู&เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
งานสังคมสงเคราะห1เด็ก สตรี ผู&สูงอายุ ผู&พิการ ทุพพลภาพ ผู&ด&อยโอกาส ผู&ไร&ที่ พ่ึง ผู&ประสบภัยพิบัติต�าง ๆ       
งานสงเคราะห1เด็กและเยาวชน ผู&พิการทางร�างกายและสมอง งานสงเคราะห1เด็กและเยาวชนผู&ถูกทอดทิ้ง เร�ร�อน ไร&
ที่พ่ึง ถูกทำร&ายร�างกาย งานส�งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม�เหมาะสมแก�วัย งานสงเคราะห1
ครอบครัวท่ีประสบป̂ญหาความเดือดร&อนและเผยแพร�ความรู&เก่ียวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด&านจิตวิทยา 
งานจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู&สูงอายุ ผู&พิการ การส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานบริการข&อมูล สถิติ ช�วยเหลือให&คำแนะนำ
ทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย โดยมีผู&อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับกลาง  เป?น
ผู&บังคับบัญชาและแบ�งหน�วยงานภายในส�วนราชการออกเป?น  3  ฝIาย  8 งาน  ดังนี้ 

1. งานธุรการ   
๑. งานสารบรรณ ของหน�วยงาน 
๒. งานดูแลรักษา จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ1 ติดต�อและอำนวยความสะดวกในด&านต�าง ๆ 
๓ . การประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล 
๔. งานตรวจสอบและแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
๕. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีขอความร�วมมือ 
๖. งานจัดเก็บรักษา การเบิกจ�ายพัสดุครุภัณฑ1 การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ1 
๗. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ 
๘. งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ&าง และการให&บำเหน็จ

ความชอบกรณีพิเศษ 
๙. งานการลาพักผ�อนประจำปWและการลาอ่ืน ๆ 
๑๐. งานสวัสดิการต�าง ๆ 
๑๑. งานจัดเก็บเอกสารต�าง ๆ ให&เป?นระบบ ระเบียบ 
๑๒. งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล – พนักงานจ&าง 
๑๓. งานกิจกรรม ๕ ส 
๑๔. งานบริหารงานบุคคลของกองสวัสดิการสังคม 
๑๕. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
 

2. งานการเงินและบัญชี   
1. งานเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี เช�น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ�ายและสั่งแทนต๋ัว

เงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู�จ�ายเงินทุกประเภท ท้ังในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชีทำ
รายงานการบัญชี 

๒. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเก่ียวกับการงบประมาณของกอง เช�น การ
รวบรวมข&อมูลต�าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต&ตอบด&านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ�าย 

๓. งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกอง 
 

/4. รับผิดชอบ... 
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๔. รับผิดชอบการเก็บการเบิกพัสดุสำนักงาน 
๕. งานดูแลรักษาและเตรียมประสานงานเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ1 
๖. งานเก่ียวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซ้ือ จัดจ&าง เบิกจ�าย ซ�อมแซม และบำรุงรักษา

พัสดุตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเก่ียวกับพัสดุ 
๗. งานจัดทำคำสั่ง และประกาศเก่ียวกับงานพัสดุ 
๘. งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ1 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได&รับมอบหมาย 
 

3. งานระบบสารสนเทศ      
๑. งานข&อมูลข�าวสารทั่วไป 
๒.  งานทางระบบงานคอมพิวเตอร1 
๓.  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข&อมูลข�าวสารท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา

วิเคราะห1จัดระบบและวางแผนประมวลผลข&อมูลด&วยเครื่องคอมพิวเตอร1 
๔. งานส�งเสริม แนะนำ อบรมเก่ียวกับวิธีและข้ันตอนของการประมวลผลด&วยเครื่อง

คอมพิวเตอร1 
๕. งานศึกษา ค&นคว&า ข&อมูลความรู&ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม� ๆ เพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
๖. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 

 

4.  ฝ6ายสังคมสงเคราะหC  มีหน&าที่เก่ียวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน         
ในหน&าที่ของงานสังคมสงเคราะห1  งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห1 และงานส�งเสริมสวัสดิการสังคม 

         4.1 งานสังคมสงเคราะหC 
        ๑. งานสงเคราะห1ประชาชนผู&ทุกข1ยาก  ขาดแคลนไร&ที่พึ่ง 
        2. งานสงเคราะห1ผู&ประสบภัยพิบัติต�าง ๆ 

        3. งานสงเคราะห1คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ ผู&ปIวยเอดส1 
        4. งานสงเคราะห1ครอบครัวและเผยแพร�ความรู&เก่ียวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว 

        ๕. งานส�งเสริมและสนับสนุนองค1การสังคมสงเคราะห1ภาคเอกชน 

        ๖. งานสำรวจวิจัยสภาพป^ญหาสังคมต�าง ๆ 

        ๗. งานส�งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห1หญิงบางประเภท 

        ๘. งานประสานและร�วมมือกับหน�วยงานที่เก่ียวข&องเพ่ือการสังคมสงเคราะห1 
        ๙. งานให&คำปรึกษา แนะนำในด&านสังคมสงเคราะห1แก�ผู&มาขอรับบริการ 

      ๑๐. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

4.2 งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหC 
      ๑. งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห1 
     ๒. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 
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5. ฝ6ายพัฒนาชุมชน   มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ของงาน
พัฒนาชุมชน  และงานส�งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

5.1 งานพัฒนาชุมชน  

๑. งานสำรวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของ
ตนเอง 

๒. งานฝYกอบรมและเผยแพร�ความรู&เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
๓. งานจัดระเบียบชุมชน 
๔. งานประสานงานและร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ  เพ่ือนำมาบริการข้ันพ้ืนฐานไป

บริการแก�ชุมชน งานจัดทำโครงการช�วยเหลือในด&านต�างๆ  ให&แก�ชุมชน 
๕. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด&านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา          

การอนามัยและสุขาภิบาล 
๖  งานส�งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนชุมชนเมือง 
๗. งานจัดต้ังศูนย1ข&อมูลชุมชน 
๘. งานการปฏิบัติ งานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย 

5.2 งานส�งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
๑. งานส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

๒. งานส�งเสริมและสนับสนุนกิจการสตรีและคนชรา 

๓. งานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือตามท่ีได&รับมอบหมาย 
 

6. ฝ6ายส�งเสริมและสวัสดิการสังคม   มีหน&าที่รับผิดชอบ ส�งเสริมประสานงานและ
ดำเนินการช�วยเหลือผู&ประสบป̂ญหาทางสังคม รวมทั้งส�งต�อหน�วยงานอ่ืนที่เก่ียวข&อง ท้ังภาครัฐและเอกชน
ส�งเสริมสนับสนุน พัฒนาและส�งเสริมการประสานงานระหว�างองค1กรเครือข�าย ทั้งภาครัฐและเอกชนเป?นศูนย1
ข&อมูลการพัฒนาด&านสังคมของเทศบาล ประสานการจัดทำแผน งานโครงการและกิจกรรมด&านการพัฒนาสังคม
ของเทศบาลปฏิบัติงานร�วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือได&รับมอบหมาย 

6.1 งานส�งเสริมและสวัสดิการสังคม 
๑. งานจัดทำโครงการช�วยเหลือในด&านต�าง ๆ ให&แก�สังคมในด&านสวัสดิการสังคม 
2.  งานให&คำปรึกษา แนะนำด&านสวัสดิการสังคมแก�ผู&มาขอรับคำปรึกษา 
3. งานจัดระเบียบชุมชน 
4. งานสำรวจ สภาพป̂ญหาด&านสวัสดิการสังคมของชุมชน 
5. งานด&านเบ้ียยังชีพผู&สูงอายุ ผู&พิการ ผู&ปIวยเอดส1 
6. งานสังคมสงเคราะห1ผู&ยากไร&ด&อยโอกาส ไร&ที่พึ่ง ผู&ประสบภัยพิบัติ 
7. งานประสานและร�วมมือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือส�งเสริมสวัสดิการผู&สูงอายุ       

ผู&พิการผู&ปIวยเอดส1 เด็กและเยาวชน   
8. งานการปฏิบัติ งานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 
9. งานส�งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห1ตามนโยบายรัฐบาล 
10. งานอ่ืนที่เก่ียวข&องหรือตามที่ได&รับมอบหมาย    
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8. หน�วยตรวจสอบภายใน  มีหน&าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปW งานการตรวจสอบความถูกต&องและเชื่อถือได&ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ�ายเงินทุก
ประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย1สิน การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย1สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน1จากทรัพย1สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให&เป?นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค1และเปEาหมายท่ีกำหนดอย�างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห1และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ&มค�าในการใช&
ทรัพยากรของส�วนราชการ ต�างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน งานบริการข&อมูล สถิติ ช�วยเหลือให&คำแนะนำแนวทางการแก&ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก�หน�วยรับตรวจ
และผู&เก่ียวข&อง งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข&อง และท่ีได&รับมอบหมาย โดยมีปลัดเทศบาล  เป?นผู&บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานราชการของหน�วยตรวจสอบภายใน  โดยมีหน&าที่ในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหน&าที่ ดังนี้ 
               การตรวจสอบภายใน 

1.การวางแผนการตรวจสอบ 
2.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน 
3.สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ 
4.ประเมินและติดตามผล 
5.สรุปผลการตรวจสอบประจำปW 
6.ด&านอื่นๆ ตามที่ได&รับมอบหมาย 

     การประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเส่ียง 
                 การให�คำปรึกษาแนะนำ 

1.บริการให&คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานให&เป?นไปตามกฎ ระเบียบ ข&อบังคับ เพ่ือให&เกิด
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ&มค�าในการใช&ทรัพยากร 

2.การให&คำปรึกษาเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 
3.ประชุมชี้แจง ให&ข&อมูลต�อฝIายบริหารและคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ 

               งานด�านประกันคุณภาพ 
1.ดำเนินการให&มีการพัฒนาตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน (KPls) ชองหน�วยตรวจสอบภายใน 
2.จัดทำคู�มือประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

              งานด�านบริหารจัดการ 
1.ด&านบริหารงบประมาณ  2.ภารกิจด&านการเงินและพัสดุ 
3.ด&านธุรการและสารบรรณ 4.ด&านบริหารงานบุคคล 
5.ด&านบริหารความเสี่ยง  6.ด&านการจัดการความรู& 
7.ด&านการประชุมหน�วยงาน 8.ด&านประชาสัมพันธ1 
9.ด&านอื่นๆ ตามที่ได&รับมอบหมาย 
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9. กองการเจ�าหน�าที่  (29) มีหน&าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ  การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&างของเทศบาล  งานวิเคราะห1การ
วางแผนอัตรากำลัง  งานจัดต้ังส�วนราชการและการปรับปรุงโครงสร&างส�วนราชการ  งานการกำหนดตำแหน�งและ
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน�ง  งานการสรรหาเก่ียวกับการสอบแข�งขัน  สอบคัดเลือก  การคัดเลือก  การย&าย 
การโอน  การรับโอน  การคัดเลือกเพ่ือรับโอน  งานบรรจุและแต�งต้ัง  งานจัดทำ  ควบคุม  ตรวจสอบ  แก&ไข  
บันทึกข&อมูลทะเบียนประวัติ  งานระบบสารสนเทศข&อมูลบุคลากรท&องถ่ินแห�งชาติ  งานการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  งานเก่ียวกับเงินเดือน  ค�าจ&าง  และค�าตอบแทน  งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาล
ให&ดำรงตำแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน  งานการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครู  งานการลาทุกประเภท งานสิทธิ
สวัสดิการทุกประเภท  งานส�งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน  งานแผนพัฒนาบุคลากร       
งานฝYกอบรม  งานสนับสนุนเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  งานการให&พ&นจากราชการ             
งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  งานบริการข&อมูล  สถิติ  
ช�วยเหลือให&คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย โดยมีผู&อำนวยการกองการเจ&าหน&าที่  
ระดับกลาง  เป?นผู&บังคับบัญชาและแบ�งหน�วยงานภายในส�วนราชการ ออกเป?น  2  ฝIาย  1  กลุ�มงาน และ  4 งาน  
ดังนี้ 

1.  กลุ�มงานบรรจุแต�งตั้งและอัตรากำลัง  มีหน&าที่ในการปฏิบัติงาน  โดยรับผิดชอบเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง  และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน        
ในหน&าที่ดังนี้ 

1. งานวิเคราะห1การวางแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำ ละพนักงานจ&าง 
2. งานจัดต้ังส�วนราชการและการปรับปรุงโครงสร&างส�วนราชการ 
3. งานการกำหนดตำแหน�งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน�งของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ&าง 
4. งานการสรรหาเก่ียวกับการสอบแข�งขัน  สอบคัดเลือก การคัดเลือก  การย&าย  การโอน 

การับโอน  การคัดเลือกเพ่ือรับโอนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ&าง 
5. งานบรรจุและแต�งต้ังพนักงานเทศบาล และพนักงานจ&าง 
6. งานระบบสารสนเทศข&อมูลบุคลากรท&องถ่ินแห�งชาติของพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำ

และพนักงานจ&าง 
7. งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำ และพนักงาน

จ&าง 
8. งานเก่ียวกับเงินเดือน  ค�าจ&าง และค�าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำและ

พนักงานจ&าง 
9. งานจัดทำ  ควบคุม ตรวจสอบ แก&ไข บันทึกข&อมูลทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง 
10. งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต�งต้ังพนักงานเทศบาลให&ดำรงตำแหน�งในระดับที่สูงขึ้น 
11. งานส�งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง   
12. งานแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล  ลูกจ&างประจำ  และพนักงานจ&าง    
13. งานฝYกอบรมพนักงานเทศบาล  ลูกจ&างประจำและพนักงานจ&าง   
14. งานสนับสนุนเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล  

ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง 
/15. งานเลขานุการ... 
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15. งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ&างประจำและพนักงานจ&าง  

16. งานบริการข&อมูล  สถิติ  ช�วยเหลือให&คำแนะนำทางวิชาการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง   

17. งานจัดทำเงินประจำตำแหน�ง  เงินตอบแทนรายเดือน และเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของพนักงานเทศบาล 

18. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย 
2.  ฝ6ายบริหารงานทั่วไป   มีหน&าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าที่ดังน้ี 

2.1 งานธุรการ 
1. งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง 
2. งานสารบรรณของกองการเจ&าหน&าที่ 
3. งานการเงินและบัญชี 
4. งานพัสดุ 
5. งานรับนักศึกษาเข&าฝYกงาน 
6. งานขอมีบัตรประจำตัวเจ&าหน&าที่ของรัฐและบัตรควบ 
7.งานจัดทำกิจกรรม  5  ส  ของกองการเจ&าหน&าที่ 
8. งานควบคุมภายในของกองการเจ&าหน&าที่ 
9. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องและที่ได&รับมอบหมาย 
2.2 งานสิทธิและสวัสดิการ 
1. งานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ1ของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  และลูกจ&างประจำ 
2. การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือกำหนดประโยชน1ตอบแทน

อ่ืนเป?นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง 
3. งานการขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช�วยเหลือ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ&างประจำ 
4. งานระบบทะเบียนบุคลากรขององค1กรปกครองส�วนท&องถิ่น (สปสช.) 
5. งานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ&าง 
6. งานการเกษียณอายุราชการและการออกจากราชการของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง 
    7. งานการขอยืมตัวพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&างมาช�วยราชการ 

8. งานการเปลี่ยนแปลงข&อมูลเก่ียวกับพนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำและพนักงานจ&าง 
9. งานการออกหนังสือสำคัญและหนังสือรับรองเพ่ือสิทธิต�างๆ 
10. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&องและท่ีได&รับมอบหมาย 
2.3  งานควบคุมเทศพาณิชยC 
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3.  ฝ6ายบุคลากรทางการศึกษา   มีหน&าท่ีในการปฏิบัติงาน  โดยรับผิดชอบเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง (เงินอุดหนุน) และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน&าท่ีดังนี้ 

3.1 งานสรรหาบรรจุแต�งต้ังและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
1. งานระบบสารสนเทศข&อมูลบุคลากรท&องถ่ินแห�งชาติของพนักงานครู และบุคลากรทาง  

การศึกษา  ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง  (เงินอุดหนุน)  
2. งานการสรรหาเก่ียวกับการสอบแข�งขัน  สอบคัดเลือก การคัดเลือก  การย&าย  การโอน 

การับโอน  การคัดเลือกเพ่ือรับโอนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ&าง (เงินอุดหนุน) 
3. งานจัดต้ังส�วนราชการและการปรับปรุงโครงสร&างส�วนราชการของพนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ&าง (เงินอุดหนุน) 
4. งานการกำหนดตำแหน�งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน�งของพนักงานครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ&าง (เงินอุดหนุน) 
5. งานจัดทำ  ควบคุม ตรวจสอบ แก&ไข บันทึกข&อมูลทะเบียนประวัติของพนักงานครู

พนักงานเทศบาล ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง (เงินอุดหนุน) 
6. งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ&าง  (เงินอุดหนุน)  
7. งานการขอยืมตัว พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ&างมาช�วยราชการ  

(เงินอุดหนุน) 
8. งานการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครู 
9. งานเก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ&าง และค�าตอบแทนขอพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง (เงินอุดหนุน) 
10. งานส�งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง  (เงินอุดหนุน) 
11. งานฝYกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง 

 (เงินอุดหนุน)   
12. งานแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ&างประจำ และ

พนักงานจ&าง (เงินอุดหนุน)      
13. งานสนับสนุนเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง (เงินอุดหนุน)  
14. งานบริการข&อมูล  สถิติ  ช�วยเหลือให&คำแนะนำทางวิชาการของพนักงานครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ลูกจ&างประจำ และพนักงานจ&าง (เงินอุดหนุน)  
15. งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข&องและท่ีได&รับมอบหมาย   
 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่     29   มีนาคม   พ.ศ.2564 
    
 
    
 (นายอัมพล  ทองพุ) 
 ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน&าที่ 
                                              นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี    


