ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
เรื่อง การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
*******************************************************
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโครงสร้างการแบ่งส่วนรการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กาหนดกอง สานักหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการสมควรประกาศกาหนด
กอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลเพื่อให้เทศบาลมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานที่
เพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 66) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 8/๒๕64 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
เห็นชอบให้เทศบาลนครขอนแก่น กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่นที่ ขก
๐๐23.๒/22187 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
เทศบาลนครขอนแก่น จึงประกาศกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ
วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลนครขอนแก่น ดังต่อไปนี้

-2ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการ
เกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลเรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล
เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่สานักงานเทศบาล เรื่องที่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคาวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่ง
การโดยเฉพาะ เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง/กลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของเทศบาลรองจากปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่ องที่มีกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบั งคับ ระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของปลั ดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับนั้นมิได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น และปลัดเทศบาลได้มอบอานาจโดยทาเป็น
หนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
๑. สำนักปลัดเทศบำล มีหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เป็นผู้บังคับ บัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปของเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ฝ่ า ยป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ฝ่ า ยทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
ฝ่ า ยบริ ห ารงานขนส่ ง ฝ่ า ยกิจ การสภา ฝ่ ายกิจ การคณะผู้ บ ริห าร กลุ่ มงานนิ ติก าร และราชการที่มิ ไ ด้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และควบคุม
การปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนงานภายใน ดังนี้
๑.๑. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) เป็น ผู้บั งคับบั ญชา โดยมีห น้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับ ดูแล และ
อานวยการการดาเนินงานของงานธุรการและงานสารบรรณ
๑) งำนธุรกำร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานเบิกจ่ายงบประมาณของสานักปลัดเทศบาล
(2) งานการเงินและบัญชี
(3) งานพัสดุ
(4) งานรัฐพิธี
(5) งานต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน
(6) งานรับ - ส่ง ไปรษณีย์
(7) งานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสานักงาน
(8) งานเสนอหนังสือ
(9) งานประสานงาน
(10) งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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(12) งานเบิกจ่ายงบประมาณประเภทกระดาษ หมึกพิมพ์ของทุกสานัก/กอง
(13) ควบคุมการใช้จ่ายเงินสารองจ่าย
(๑4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานการกุศล งานปฏิคม
๒) งำนสำรบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ลงทะเบียนรับ- ส่งหนังสือราชการภายนอก
(2) ควบคุมและออกเลขที่คาสั่ง
(3) ควบคุมและออกเลขที่ประกาศ
(4) ติดตามงานและประสานงานภายนอกและภายในสานักงาน
(5) จัดทารายงานสรุปหนังสือรับ - ส่ง ประจาปี
(6) การลงทะเบียนและควบคุมการรับ-ส่งหนังสือลับ
(7) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3) งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สาคัญ
(๒) งานจัดการเกี่ยวกับการประชุม
(๓) งานเก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ
(๔) งานเสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังฝ่ายต่าง ๆ
(5) งานจัดการเกี่ยวกับการนัดหมายผู้บริหาร
(6) งานประสานงานระหว่างผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ
(7) งานจัดการเอกสารต่าง ๆ ของผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
(8) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4) งานศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลาง มีหน้าทีในการให้บริการรถยนต์
รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ออกไปติดต่อราชการภายนอกและภายใน ได้แก่ การติดต่อราชการ และมีหน้าที่บารุงรักษา
ตรวจสอบรถยนต์โดยการตรวจสอบสภาพและส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ รักษาความสะอาดของตัวรถ และต้อง
ดาเนินการควบคุม วางแผน กากับให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
(1) ควบคุมกากับดูแลพนักงานในงานพาหนะส่วนกลาง
(2) จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
การบารุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นตามระเบียบ
(3) อานวยความสะดวกแก่ให้ผู้บริการและพนักงานเทศบาลหรือผู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
(4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกเทศบาลนครขอนแก่น
(5) ดูแล บารุงรักษา ซ่อมบารุงให้รถยนต์ พร้อมใช้งาน
(6) จัดเก็บข้อมูลการใช้รถยนต์ของงานพาหนะส่วนกลาง
(7) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแลและอานวยการการดาเนินงาน
ของงานการท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์ งานแผนและงบประมาณ งานบริหารทั่วไป
1) งำนกำรท่องเที่ยวและวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล
(๒) งานควบคุมกิจการการบริหารท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล
(๓) งานต้อนรับ แนะนา อานวยความสะดวกและบริการนาเที่ยว รวมทั้ง
ดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
(๔) งานประชาสัมพันธ์ ให้คาแนะนา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเขตเทศบาล
(๕) งานศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ และบริ ก าร
ท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
(๖) งานกาหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์ การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล
และให้คาแนะนาปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
(๗) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการติดต่อความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่อง ทุนการศึกษา ฝึกอบรม
วิจัยหรือดูงานความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการและอื่นๆ
(๘) แปลเอกสารและโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นต้น
(๙) ฝึกอบรม ตอบปัญหาและชี้แจ้งเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งำนแผนและงบประมำณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาทุกระดับและการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา
(๒) การจัดทาเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และการติดตามประเมินผล
(๓) การจัดระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล พร้อมการรายงาน
(4) การจัดทาและรวบรวมแผนยุทธศาสตร์สานักปลัดเทศบาล
(5) การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผล และจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสานักปลัดเทศบาล
(6) งานการประสาน รวบรวม และจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ และเข้าร่วม
ประกวดรางวัลต่าง ๆ
(7) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

-53) งำนบริหำรทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง ในสังกัดสานักปลัดเทศบาล
(2) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ในสังกัดสานักปลัดเทศบาล
(3) การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาจิตใจ และร่างกาย เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
(4) การวิเคราะห์และจัดทาแผนอัตรากาลังสานักปลัดเทศบาล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.3 ฝ่ำยกิจกำรสภำ มีหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กากับดูแลการประชุมของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครขอนแก่นและส่งเสริมกิจการของสภาเทศบาล
๑) งำนกำรประชุม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น
(๒) จัดทารายงานการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น
(๓) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น
(๔) จัดทารายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น
(๕) จัดทาทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ งานการประชุมและกิจการสภา
(๖) การจองห้องประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น
(๗) ถอดเทปการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น และการประชุมคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนงานฯ
(๘) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น
(๙) จัดทารายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น
(๑๐) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และเลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
(๑๑) จัดทารายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๒) ถอดเทปการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๓) จัดเตรียมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด
(๑๔) จัดทารายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-6(๑๕) ถอดเทปการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๖) ติดต่อ หารือ และประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
(๑๗) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนส่งเสริมกิจกำรสภำ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทาทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร
(๒) จัดทาทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร
(๓) จัดทาบัตรประจาตัวสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร
(๔) การลาของสมาชิกสภาเทศบาล
(๕) จัดทาพิมพ์หนังสือราชการ คาสั่ง และประกาศ การแต่งตั้งและพ้นจากตาแหน่ง
ของสมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(๖) การศึกษาฝึกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.4 ฝ่ำยกิจกำรคณะผู้บริหำร มีหัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กากับดูแล โครงการงานสานักนายกเทศมนตรี
และอานวยการดาเนินงานของสานักงานนายกเทศมนตรี งานรับเรื่องร้องเรียน
๑) งำนสำนักงำนนำยกเทศมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทาทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือภายนอก งานสานักนายกเทศมนตรี
(๒) จัดทาทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือภายใน งานสานักนายกเทศมนตรี
(๓) จัดเก็บเอกสาร และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ กฎและ
ข้ อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
รองประธานสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
(๔) เสนอหนั งสื อจากภายนอก - ภายใน หน่ วยงานต่ อคณะผู้ บริ หาร งานส านั ก
นายกเทศมนตรี
(๕) จัดพิมพ์หนังสือราชการ คาสั่ง และรายงานต่าง ๆ ของงานสานักนายกเทศมนตรี
(๖) จัดทาการลา ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๗) จัดทาหนังสือเชิญประชุมในการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หรือการประชุมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในงานสานักนายกเทศมนตรี
(๘) รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นเลขานุ ก าร การจั ด ท าวาระงาน การจั ด ท าแผนการ
เดินทางไปต่างจังหวัด ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๙) จัดทาหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการและออกเขตจังหวัดให้
นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล

-7(๑๐) งานจัดทารายงานการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
(๑๑) การติดต่อ หารือ และประสานความสั มพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
หน่วยงาน
(๑๒) ร่าง โต้ตอบหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในงานสานักนายกเทศมนตรี
(๑๓) จัดทาการนัดหมายและการทาปฏิทินการนัดหมายให้นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร และเตรียมผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมสิ่งต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการนัดหมาย
(๑๔) ดูแลความเรียบร้อยบนโต๊ะทางานของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๑๕) งานจัดเตรียมเอกสารการประชุมของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๑๖) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานให้บริการแก่ผู้ประชุมในเรื่องสถานที่
ประชุม และบริการให้การต้อนรับ น้าชา กาแฟ แก่ผู้ประชุมและผู้มารับบริการติดต่องาน งานสานักนายกเทศมนตรี
(๑๗) จัดทาทะเบียนนัดหมายของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๑๘) จัดทาทะเบียนการประชุมของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
แยกเป็นประเภท หมวดหมู่
(๑๙) จัดทาทะเบียนบันทึกผู้มาติดต่อ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๒๐) รับผิดชอบในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และตรวจสอบเอกสาร รายงานต่าง ๆ
ที่เสนอนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ลงนามให้ความเห็นชอบ
(๒๑) จัดทาทะเบียนหนังสือ ควบคุมเอกสาร บันทึก รายงานต่าง ๆ ที่นาเสนอ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๒๒) ควบคุมดูแล อานวยความสะดวกในการจัดเตรียมการประชุม นัดหมายการ
เชิญประชุมและการจัดทาเอกสารประกอบการประชุม งานสานักนายกเทศมนตรี
(๒๓) รวบรวมคาสั่งและประกาศ การแต่งตั้ง และพ้นจากตาแหน่ง ของสมาชิก
สภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(๒๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนรับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล
(๒) จัดทาทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง เรื่องร้องเรียน และทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง
เรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทและหมวดหมู่ เรื่องร้องเรียน
(๓) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสานัก /กอง/ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้อง นาไปดาเนินการแก้ไข

-8(๔) จัดทาบั นทึกติดตามงาน และรายงานผลการแก้ไขปั ญหาตามคาร้อง โดย
ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่นาเรื่องคาร้องไปแก้ไข
(๕) รายงานผลการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาตามคาร้องต่อประชาชน,สมาชิก
สภาเทศบาล,ผู้บริหารงานเทศบาล หรือผู้ยื่นคาร้องเรียนทราบผลการแก้ไขปัญหาคาร้องให้ทราบทางไปรษณีย์ หรือ
โทรศัพท์
(๖) ควบคุมดู แลติด ตามให้ คาปรึกษา และตรวจสอบผลการด าเนิน งาน แก้ไ ข
ปัญหาตามคาร้องเรีย นและจัดทารายงานข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ บริหารทราบอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกสัปดาห์
(๗) ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน ควบคุมให้ คาปรึกษา ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตามคาร้องเรียนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.5
ฝ่ำยปกครอง มีหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของ
งานเทศกิจ งานควบคุมการจราจร งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
๑) งำนเทศกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการ
ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุราคาญ
(๒) งานควบคุมตรวจสอบ และดาเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) งานประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(๔) งานการควบคุมและดูและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนควบคุมกำรจรำจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านการจราจร
(๒) งานจัดระบบการจราจรภายในเขตเทศบาล
(๓) งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการจราจร
(๔) งานวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาระบบการจราจร
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-9๓) งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่งคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมตรวจสอบและการขออนุญาตกิจการค้า/สถานประกอบการ/
สถานบันเทิงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุราคาญ
(๒) งานประสานงานกั บจั ง หวั ด อ าเภอ และหน่ว ยของส านั กงานต ารวจ
แห่งชาติในพื้นที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยว
ข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
(๔) งานทางด้านกฎหมาย งานสอบสวน ควบคุมการตรวจสอบ และดาเนินการ
ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) งานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๖ ฝ่ำยทะเบียนรำษฎรและบัตรประจำตัวประชำชน มีหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนด
นโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานทะเบียนราษฎร ๑ และ ๒ และงาน
ส่งเสริมการเลือกตั้งและศูนย์บริการร่วม
๑) งำนทะเบียนรำษฎร ๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๓) งานปฏิบัติตามระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนทะเบียนรำษฎร ๒ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
(๒) งานตามระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๓) งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งำนทะเบียนรำษฎร ๓ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๓) งานปฏิบัติตามระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-10๔) งำนส่งเสริมกำรเลือกตั้งและศูนย์บริกำรร่วม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับ
(๒) งานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
(๓) การให้บริการศูนย์บริการร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น
(๔) งานประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
ศูนย์บริการร่วม
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.7 ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม
กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานธุ รการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานระบบความ
ปลอดภัย งานสถานีดับเพลิง และงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
๑) งำนแผนป้องกันภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของฝ่ายป้องกันฯ
(๒) งานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๓) งานตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
(๔) รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
(๕) จัดทาแผนเกี่ยวกับฝ่ายป้องกันฯ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒) งำนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) งานตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
(๓) งานควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัย
(๔) งานควบคุมกาจัดหรือทาลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓) งำนระบบควำมปลอดภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานทาแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๒) งานส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๓) งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย
(๔) งานตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

-114) งำนกู้ภัยและบรรเทำภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานทาแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๒) งานส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๓) งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย
(๔) งานตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5) งำนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๒) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกใน
การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(๓) งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) งานฝึกซ้อมและดาเนินการตาม
(๕) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ
รวมทั้งดาเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๖) งานอบรมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
(๗) งานอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ส่วนราชการ
(๘) งานอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สถานประกอบการ
(๙) งานฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้ส่วนราชการ
(๑๐) งานฝึ กอบรมการดั บเพลิ งเบื้ องต้ นและการฝึ กซ้ อมอพยพหนี ไฟให้ สถาน
ประกอบการ
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6) งำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน
(๒) งานวางแผนและดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(๓) งานส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน
(๔) งานส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคประชาชน
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7) งำนสถำนีดับเพลิงบึงทุ่งสร้ำง มีหน้าที่เกีย่ วกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

-12(๓) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(๔) งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
(๖) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๗) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ดาเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น
อุทกภัย วาตภัย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
8) งำนสถำนีดับเพลิงศรีจันทร์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๓) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(๔) งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
(๖) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๗) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ดาเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอืน่ เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
9) งำนสถำนีดับเพลิงเมืองเก่ำ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๓) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(๔) งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
(๖) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๗) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ดาเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-1310) งำนสถำนีดับเพลิงหนองแวงตรำชู มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๓) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(๔) งานจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝึกซ้อมและดาเนินการตามแผน
(๖) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๗) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ดาเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอืน่ เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.8 ฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม งานกระจายอานาจ
และงานรับฟังความคิดเห็น
๑) งำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
(๒) งานวิเคราะห์ภาระกิจการให้ภาคประชาชนหรือชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
การบริหารงานราชการเทศบาล
(๓) งานรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๔) งานเรียนรู้และพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนกระจำยอำนำจ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานศึกษาแนวทางการกระจายอานาจแก่ชุมชน
(๒) งานวิเคราะห์ภารกิจปริมาณงานเพื่อถ่ายโอนแก่องค์กรชุมชน
(๓) งานรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนชุมชนตามภารกิจถ่ายโอน
(๔) งานควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานที่ถ่ายโอนแก่ชุมชน
(๕) งานเรียนรู้และพัฒนาการถ่ายโอนภารกิจแก่ชุมชน
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๓) งำนรับฟังควำมคิดเห็น มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานศึกษาแนวทางกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

-14(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

งานวิเคราะห์ความคิดเห็นปัญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชนด้านต่าง ๆ
งานรับผิดชอบการจัดทาประชามติและประชาพิจารณ์ตามกฎหมาย
งานประมวลความคิดเห็นประชาชนและสรุปรายงานพร้อมแนวทางแก้ไข
งานเรียนรู้และพัฒนาการถ่ายโอนภารกิจแก่ชุมชน
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑.9) ฝ่ำยบริหำรงำนขนส่ง มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการ
ดาเนินงานของงานแผนระบบการขนส่ง งานสถานีขนส่งผู้โดยการ และงานสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศ
๑) งำนแผนระบบกำรขนส่ง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดระบบการขนส่ง และธุรกิจการขนส่ง
(๒) งานการวางแผนระบบการขนส่งและการจราจร
(๓) งานพัฒนาการบริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนสถำนีขนส่งผู้โดยสำร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น
(๒) งานการควบคุมการเดินรถโดยสารเข้า-ออกสถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๓) งานการให้บริการแก่ผู้โดยสารตามภารกิจ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งำนสถำนีขนส่งผู้โดยสำรรถปรับอำกำศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารรถปรับอากาศ
(๒) งานการควบคุมการเดินรถโดยสารเข้า-ออกสถานีขนส่งผู้โดยสารรถปรับอากาศ
(๓) งานการให้บริการแก่ผู้โดยสารตามภารกิจ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) งำนกำรเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการเงินและบัญชี
(๒) งานจัดซื้อจัดจ้าง
(๓) งานจัดเก็บรายได้ของสถานีขนส่ง
(๔) งานงบประมาณ
(๕) งานจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานทุกประเภท
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-151.10 กลุ่มงำนนิติกำร มีหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ (นิติกร) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่
เกี่ย วกับ การกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานธุรการ งาน
ดาเนินคดีฟ้องร้อง งานสอบสวนและวินัย งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย งาน
นิติกรรมสัญญา
1) งำนนิติกรรมสัญญำ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานนิติกรรมสัญญาของเทศบาล
(๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งำนรับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรับเรื่องร้องเรียน
(๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งำนสอบสวนและวินัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานร่างและพิจารณาตรวจร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
(๒) งานดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ หรือ การร้องทุกข์ ของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(๓) งานตีความ วินิจฉัย ให้คาปรึกษา ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือ
ปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(๔) งานร่าง ตรวจร่างนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ
(๕) งานรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องทุกข์
(๖) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง
(๗) งานพิจารณาตรวจสอบคาอุทธรณ์หรือคาโต้แย้งตามกฎหมายในอานาจหน้าที่ของเทศบาล
(๘) งานสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๙) งานเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย หรือให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
(๑๐) งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับการละเมิด เทศบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ
(๑๑) งานการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล
(๑๒) งานสอบสวนข้อเท็จจริงของทุกสานัก / กอง
(๑๓) งานสอบสวนวินัยของทุกสานัก / กอง
(๑๔) สอบสวน ตรวจพิจารณาและดาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล หรือ
การร้องทุกข์และการอุทธรณ์
(๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-164) งำนดำเนินกำรคดีฟ้องร้อง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานในการดาเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน เพื่อดาเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับศาลปกครอง
(๒) ปฏิบัติงานในการดาเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน เพื่อดาเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีอาญา
(๓) ปฏิบัติงานในการดาเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน เพื่อดาเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง
(๔) อุทธรณ์ , ฎีกา
(๕) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะวางแผนที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่
เทศบาลนครขอนแก่น
(๖) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่
เทศบาลนครขอนแก่น
(๗) ประสานงานด้านกฎหมายกับสานักงานอัยการ ศาล ที่ดินจังหวัด สถานีตารวจ
ขอนแก่นและจังหวัด
(๘) ปฏิบัติงานในการบังคับคดียึด-อายัดตามวิธีพิจารณาความคดีและพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๙) ปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5) งำนตรำเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่ำด้วยงำนงบประมำณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
(๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6) งำนธุรกำร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานธุรการและงานสารบรรณของฝ่ายนิติการ
(๒) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
(๓) งานจัดทาคาสั่งและประกาศของฝ่ายนิติการ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-17๒. ส ำนั ก คลั ง
มี ผู้ อ านวยการส านั ก คลั ง
(นั ก บริ ห ารงานการคลั ง ระดั บ สู ง )
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ
การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ สถานะทางการเงิน
การจั ดสรรเงิน ต่าง ๆ การจั ดทาบั ญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุ ม
การเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้
๒.1 ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ มีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นั กบริห ารงานทั่วไป ระดับต้น ) เป็น ผู้บั งคับบัญชา โดยมีห น้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม
กากับดูแล การดาเนินการของงานแผนงานและงบประมาณ สานักการคลัง
๑) งำนแผนงำนและงบประมำณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลของสานักการคลัง
(๒) งานการจัดทาประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสานักการคลัง
(๓) งานการวิเคราะห์รายได้ของสานักการคลัง
(๔) งานการรายงานข้อมูลของสานักการคลัง
(๕) งานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และ KPI
ตามกรอบ Balanced Scorecard ของสานักการคลัง
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.2 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการดาเนินงาน
ของงานธุรการของสานักการคลัง
๑) งำนธุรกำร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานโต้ตอบหนังสือราชการของสานักการคลัง
(๒) งานลงรับ-ส่ง หนังสือราชการของสานักการคลัง
(๓) งานควบคุมเก็บรักษาเอกสารและหนังสือราชการ
(๔) งานการวางระบบการควบคุมภายในของสานักการคลัง
(๕) งานจัดทากรอบอัตรากาลังของสานักการคลัง
(๖) งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของสานักการคลัง
(๗) งานการจัดทาเกี่ยวกับสวัสดิการของเทศบาลนครขอนแก่น
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-18๒) งำนจดทะเบียนพำณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
(๒) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
(๓) การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ
(๔) การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(๕) การจัดทาทะเบียนคุมแฟ้มทะเบียนพาณิชย์
(๖) การจัดทารายงานการจดทะเบียนพาณิชย์
(๗) การขอตรวจ คัดสาเนา รับรองสาเนาเอกสา ใบทะเบียนพาณิชย์
(๘) การตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์
(๙) งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมาย
๓) งำนบริหำรทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ
(๒) งานวางแผนเกี่ยวกับการจัดระบบงานต่าง ๆ
(๓) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ส่ วนบริ ห ำรกำรคลัง มี ผู้ อ านวยการส่ ว นบริห ารการคลั ง (นัก บริ ห ารงานการคลั ง
ระดับ กลาง) เป็ น ผู้ บั ง คับ บั ญ ชา โดยมี ห น้ าที่ เกี่ ยวกั บการกาหนดนโยบาย การควบคุม ก ากั บดู แล และ
อานวยการการดาเนินงานของฝ่ายการเงิ นและการบัญชี ฝ่ายสถิติการคลัง ฝ่ายระเบียบการคลัง ฝ่ายพัสดุ
และทรัพย์สิน
๒.4 ฝ่ำยกำรเงิน และบัญชี มีหัว หน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลั ง
ระดับ ต้น ) เป็น ผู้บั งคับบั ญชา มีห น้ าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิช าการ โดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานการเงินและบัญชี
๑) งำนจัดทำรำยงำนประจำวัน เดือน ปี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทารายงานสถานะการเงินเป็นประจาทุกวันที่มีการ รับ - จ่ายเงิน
เพื่อเสนอกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคน ลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจาวัน
(๒) จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร เพื่อพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคารกับบัญชีแยกประเภททุกบัญชีของส่วนราชการ
(๓) บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับเป็นประจาทุกวันที่มีรายการรับเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

-19(๔) สรุปบัญชีรายการรับเงินทุกสิ้นเดือน ในใบผ่านรายการมาตรฐาน ๑ เพื่อ
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
(๕) บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย เป็นประจาทุกวันที่มีรายการจ่ายเงินให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๖) สรุปบัญชีรายการจ่ายเงินทุกสิ้นเดือน ในใบผ่านรายการมาตรฐาน ๒ เพื่อ
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
(๗) บันทึกบัญชีใบผ่านรายการรายรับ ในใบผ่านรายการมาตรฐาน ๓ เพื่อผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท
(๘) จัดทาใบผ่านรายการทั่วไป เพื่อปรับปรุงบัญชีเมื่อมีการบันทึกบัญชีผิด
ประเภท โดยผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภททุกสิ้นเดือน
(๙) บันทึกบัญชีในสมุดแยกประเภททุกสิ้นเดือน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
(๑๐) จัดทารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ทุกสิ้นเดือน เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ
(๑๑) จัดทางบทดลองและรายการรับจริง ประกอบงบทดลองประจาเดือน
จากสมุดบัญชีแยกประเภท เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
(๑๒) จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมสะสมพร้อมทั้งบันทึกการส่งใช้เงินยืมสะสม
และจัดทาสรุปยอดลูกหนี้คงเหลือให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๑๓) จัดทาทะเบียนคุมเงินหลักประกันซอง พร้อมทั้งสรุปยอดการรับจ่ายคืน
เงินคงเหลือให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๑๔) จัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ พร้อมทั้งสรุปยอดการ รับ - จ่ายคืน
เงินคงเหลือให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(๑๕) จัดทารายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้เป็นประจาทุกเดือน เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกอบการบริหารงบประมาณ
(๑๖) จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เพื่อส่งให้ สตง. ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและส่งสาเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คลังจังหวัด สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
(๑๗) ทุกวันสิ้นปีงบประมาณดาเนินการปิดบัญชีรายรับ - รายจ่าย และกัน
ยอดเงินสะสมประจาปีไว้ร้อยละ ๒๕ ของทุกปี พร้อมทั้งจัดทางบเงินสะสม
(๑๘) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและดาเนินการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ทั้งระบบประกอบด้วย ระบบงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การจัดเก็บรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง การรับเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้และการรับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-20(๑๙) เสนอรายงานการเงินเป็นประจาทุกเดือน ในการประชุมประจาเดือนของ
สานักงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์
(๒๐) ตรวจสอบและดาเนินการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกประเภท ส่งให้ฝ่าย
พัฒนารายได้ บันทึกรับเงินเป็นรายรับของสานักงาน
(๒๑) ควบคุม ดูแล บัญชีเงินฝากธนาคารของสานักงาน พร้อมทั้งการบริหารเงิน
ฝากธนาคารเพื่อก่อให้เกิดรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์แก่ทางราชการ
(๒๒) ประสานเจ้าหน้าที่ทุกสานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการ
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อการตรวจสอบงบการเงินประจาปีของ สตง.
(๒๓) สนับสนุนข้อมูลด้านฐานะการคลังของสานักงาน เพื่อประกอบการขอกู้เงินเทศบาล
๒) งำนจัดทำเช็ค ทำเอกสำรจ่ำยเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทาเช็ค/ใบถอน พร้อมทั้งรายงานการจัดทาเช็ค/ใบถอน โดยเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานคลังเสนอผ่านปลัดเทศบาล เพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารเบิกเงินจากธนาคารให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
(๒) ควบคุมการเบิกจ่ายสมุดเช็คจากธนาคาร โดยจัดทาทะเบียนการเบิกจ่าย
สมุดเช็คทุกครั้งที่มีการรับสมุดเช็คจากธนาคาร และบันทึกการจ่ายเช็คทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเช็คพร้อมทั้งสรุป
ยอดคงเหลือของสมุดเช็คให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
(๓) จัดเก็บต้นขั้วสมุดเช็คที่จ่ายแล้ว โดยจัดเก็บเป็นชุดเรียงตามลาดับเลขที่
สมุดเช็คเพื่อให้ สตง. ตรวจสอบ
(๔) จัดทารายละเอียดรายการรับและส่งรายการหักของผู้มีสิทธิ์รับเงินบานาญ
ประจาทุกเดือนส่งให้เจ้าหน้าที่ของทุกสานัก/กอง เพื่อนาส่งรายละเอียดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับบานาญ
(๕) จัดทารายละเอียดรายการรับและส่งรายการหักของผู้มีสิทธิ์รับเงินเดือน
ประจาทุกเดือนส่งให้เจ้าหน้าที่ของทุกสานัก/กอง เพื่อนาส่งรายละเอียดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงินเดือน
(๖) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธอส. ธนาคารกรุงไทย
สหกรณ์พนักงานเทศบาลและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อนาส่งรายละเอียดพร้อมนาส่งเช็คเพื่อชาระหนี้ให้
พนักงานของสานักงาน
(๗) จัดทาสลิปการจ่ายเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเดือน
(๘) จัดทาหนังสือเสนอขอถอนเงินภาษีจัดสรรที่รัฐบาลจัดสรรให้ทุกเดือน
พร้อมเสนอเช็คเพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารเบิกเงินจากธนาคารและนาฝากเข้าบัญชีของสานักงาน
(๙) บันทึกการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอานาจที่รัฐบาล
จัดสรรให้ทุกเดือนในระบบ GFMIS

-21(๑๐) รับผิดชอบงานด้านธุรการเกี่ยวกับการ รับ - ส่ง และลงทะเบียนเกี่ยวกับ
เอกสารต่าง ๆ ในการดาเนินงานของฝ่ายการเงินและบัญชี
(๑๑) ร่างหนังสือโต้ตอบ การเก็บรักษา การทาลาย ตามระเบียบ
งานสารบรรณของฝ่ายการเงินและบัญชี
๓) งำนจ่ำยเงิน ตรวจสอบหลักฐำนใบสำคัญจ่ำย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) รับฎีกาที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินจาก ผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
พร้อมเช็คที่สั่งจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ์รับเงิน
(๒) ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน ครบถ้วน ทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
(๓) จัดทาทะเบียนคุมรายงานการจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงินเพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับเช็คและเพื่อให้ สตง. ตรวจสอบ
(๔) ดาเนินการติดต่อเจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงิน ให้มารับเช็คโดยวิธีการโทรศัพท์
ติดต่อหรือประสานเจ้าหน้าที่ทุกสานัก/กอง เจ้าของงบประมาณเพื่อให้เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงิน นาใบเสร็จ
รับเงินหรือหลักฐานการรับเงินมารับเช็ค
(๕) จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้และผู้มีสิทธิ์รับเงิน พร้อมตรวจสอบใบเสร็จรับเงินหรือ
หลักฐานการรับเงิน การลงนามรับเงินในรายงานการจัดทาเช็คและประทับตรารับรองการจ่ายเงินถูกต้องแล้วใน
ใบเสร็จรับเงินแนบในฎีกาการเบิกจ่ายเงิน โดยเสนอหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องเป็นประจาทุกวัน
(๖) จัดเก็บฎีกาการเบิกจ่ายเงินที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว โดยจัดเรียงชุดตามรายงานการจัดทาเช็คทุกวัน
(๗) ดาเนินการส่งรายงานเช็คที่อนุมัติแล้วแต่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินยังไม่มา
รับ ส่งให้งานจัดทารายงานการเงิน ประกอบการจัดทารายงานสถานะการเงินเป็นประจาทุกวัน
(๘) ดาเนินการจัดส่งเช็คที่สั่งจ่ายหน่วยงานราชการ หรือเอกชนต่างจังหวัดที่ไม่
สามารถมารับเช็คได้ โดยจัดทาหนังสือนาส่งและทะเบียนตอบรับเพื่อทาการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์โดยส่ง
แบบ EMS ลงทะเบียนตอบรับเพื่อป้องกันการสูญหาย
(๙) จัดทารายงานการจ่ายเช็คประจาวัน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็นประจาทุกวัน
(๑๐) จัดทาแบบแสดงรายการนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. ๑
รวบรวมจัดส่งไฟล์ในระบบ Internet ให้สานักงานสรรพากร ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
(๑๑) จัดทาแบบแสดงรายการนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. ๓
รวบรวมจัดส่งไฟล์ในระบบ Internet ให้สานักงานสรรพากร ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
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รวบรวมจัดส่งไฟล์ในระบบ Internet ให้สานักงานสรรพากร ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
(๑๓) รวบรวบฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายเช็ค และได้ตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญ
จ่ายแล้ว ส่งให้ฝ่ายสถิติการคลังเพื่อรอ สตง. ตรวจสอบ เป็นประจาทุกเดือน
(๑๔) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ภ.ง.ด. ๓ ก. ประจาทุกเดือน เพื่อนาส่ง
สรรพากรภายในเดือน มกราคม ของทุกปี
(๑๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ภ.ง.ด. ๑ ก. ประจาทุกเดือน เพื่อนาส่ง
สรรพากรภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
๒.5 ฝ่ำ ยระเบีย บกำรคลั ง มี หั ว หน้ าฝ่ ายระเบีย บการคลั ง (นั กบริห ารงานการคลั ง
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ ควบคุม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของงานจัดระเบียบและ
ควบคุมการใช้จ่ ายเงินและพัส ดุให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ การเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง
ชัดเจน รวดเร็ว โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และตามมาตรฐานการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลที่กาหนดไว้
๑) งำนจัดระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบระเบียบและให้คาปรึกษา เสนอแนะ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(๒) งานตรวจสอบการจัดทาสัญญาตามระเบียบพัสดุฯ
(๓) งานจัดทารายงานการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
(๔) งานจัดทาทะเบียนตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
(๕) งานจัดทามาตรฐานการควบคุมภายในของสานักการคลัง
(๖) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามมาตรฐานการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
(๗) งานสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ
(๘) งานจัดทาร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการคลัง
(๙) งานรวบรวมและเก็บรักษาระเบียบการคลัง
(๑๐) งานแจ้งเวียนระเบียบต่าง ๆ ให้ สานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
(๑๑) งานจัดทาทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือของงานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
และพัสดุ พิมพ์หนังสือราชการ ติดต่อประสานงานทั้งภายในสานักงานและนอกสานักงาน
(๑๒) งานติดตามการดาเนินงานของฝ่ายระเบียบการคลัง
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ประกอบงบการเงินประจาปี
(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของทุกสานัก/กอง/ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(๒) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญของทุกสานัก/กอง/
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(๓) งานตรวจสอบและควบคุมภายในของสานักการคลัง
(๔) งานจัดทาทะเบียนคุมระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ
(๕) งานเสนอความเห็นต่าง ๆ ของหนังสือราชการเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
ของฝ่ายระเบียบการคลัง
(๖) งานสารบรรณเกี่ยวกับงานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุ รวมทั้ง
ตรวจสอบและร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.6 ฝ่ำยสถิติกำรคลัง มีหัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติในหน้าที่ของงานสถิติการคลัง
๑) งำนสถิติกำรคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทาสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ
(๒) งานจัดทาสถิติการรับและการจ่ายเงินนอกงบประมาณ
(๓) งานจัดทาสถิติการรับและการจ่ายเงินสะสม
(๔) งานจัดทาสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
(๕) งานจัดทาสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
(๖) งานการรายงานสถิติการคลังประจาปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
(๗) งานควบคุมและจัดทาทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.7 ฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน มีหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงานพร้อมทั้งควบคุม
การปฏิบัติ งานในหน้าที่งานการพัสดุและงานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน
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(๑) งานการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) งานการซ่อมและบารุงรักษา
(๓) งานการจัดทาทะเบียนพัสดุ
(๔) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
(๒) งานจัดทาบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์
(๓) งานการจัดทาประกาศประกวดราคา
(๔) งานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
(๕) งานการหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ
(๖) งานการจาหน่ายพัสดุ / การลงจ่ายออกจากบัญชี
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.8 ส่ ว นพั ฒ นำรำยได้ มี ผู้ อ านวยการส่ ว นพั ฒ นารายได้ (นั ก บริ ห ารงานงานคลั ง
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
การควบคุมกากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายจัดหาประโยชน์และพัฒนา
กิจการพาณิชย์ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒.9 ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานพัฒนา
และเร่งรัดรายได้ งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมและงานผลประโยชน์
๑) งำนพัฒนำและเร่งรัดรำยได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
(๒) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(๓) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(๔) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกาหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่และรายได้อื่น
(๕) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร
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(๗) งานตรวจสอบและจัดทาบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
หรือคาร้องภายในกาหนด และรายชื่อผู้ไม่ชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกาหนดของแต่ละปี
(๘) งานจัดทาหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินภายในกาหนด
(๙) งานจัดทาหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชาระภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่นภายในกาหนด
(๑๐) งานประสานงานกับงานนิติการเพื่อดาเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชาระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(๑๑) งานเกี่ยวกับการดาเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(๑๒) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนจัดเก็บค่ำธรรมเนียม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานศึกษา วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ควบคุม และประเมินผลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ และค่ารักษาความสะอาด
(๒) งานควบคุมการเบิกจ่ายตั๋ว รักษาตั๋วในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(๓) งานตรวจเช็คการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ของพนักงานจ้าง
(๔) งานรับเงิน รักษาเงิน และนาส่งเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(๕) งานการรายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(๖) งานการจัดทาทะเบียนคุมชนิดตั๋วค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(๗) งานการจัดทาทะเบียนคุมผู้ประกอบการที่ต้องจัดเก็บค่ารักษาความสะอาด
(๘) งานการจัดประชุมของงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
(๙) งานการวางแผน พัฒนา และการควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
(๑๐) งานการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓) งำนผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินรายได้ทุกประเภทที่แต่ละสานัก / กอง จัดเก็บและนาส่ง
(๒) งานการรับเงินทุกประเภทที่เป็นรายได้ของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่
เทศบาลจัดเก็บเองหรือรายได้ที่รัฐจัดสรรให้ตลอดจนรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่กองต่าง ๆ จัดเก็บและนาส่ง
(๓) งานการรวบรวมเงินรายได้ที่รับในแต่ละวันนาส่งธนาคารเป็นประจาทุกวัน
ให้ทันเวลา ตามเวลารับเงินของธนาคาร

-26(๔) งานรวบรวมเงินรายได้ตามใบนาส่งเงินเพื่อสรุปแยกประเภทตามงบประมาณ
ตั้งรับไว้ให้ถูกต้อง ตลอดจนทาทะเบียนคุมเงินสด และเช็คที่รับในแต่ละวันเพื่อตรวจสอบภายหลังเมื่อมีปัญหา
เช่น เช็คขึ้นเงินไม่ได้
(๕) งานการจัดทาทะเบียนผลประโยชน์
(๖) งานจัดทาบัญชีแยกประเภทรายได้อื่น ๆ ที่เข้ารหัสบัญชีเดียวกัน เพื่อทราบ
ยอดที่ถูกต้องแต่ละประเภท
(๗) จัดทาทะเบียนคุมเงินอุดหนุนค้างจ่าย เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ที่นาเข้า
เป็นรายได้ เพื่อตรวจสอบให้ตรงกับงานการเงินและบัญชี
(๘) รวบรวมสรุปรายได้ทุกประเภทที่รับเข้ามาแต่ละวันเป็นรายเดือนเพื่อ
นาเสนอผู้บริหารทุกเดือน
(๙) งานจัดทาใบผ่านบัญชีรายได้ทุกประเภทที่รับให้งานการเงินและบัญชีทุก ๆ สิ้นเดือน
(๑๐) งานจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
(๑๑) งานจ่ายใบเสร็จรับเงินทุกประเภทให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บรายได้และ
จัดทาทะเบียนคุม
(๑๒) รับเงินรายได้ทุกประเภทที่กองอื่น ๆ ไม่มีหน้าที่จัดเก็บ
(๑๓) งานตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนผลประโยชน์
(๑๔) งานรวบรวมหลักฐานการรับเงินทุกประเภทเพื่อให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบ
(๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.10 ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย์ มีหัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมดและทรัพย์สินของกรม ธนารักษ์ที่เทศบาลเช่า
แล้วนามาจัดหาประโยชน์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเช่าช่วง
๑) งำนจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมด
(๒) งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ ที่เทศบาลเช่าแล้วนามา
จัดหาประโยชน์โดยให้ประชาชนทั่วไปเช่าช่วง
(๓) เก็บเงินค่าเช่าพื้นที่จัดประโยชน์ทั้งหมด
(๔) จัดทาสัญญาเช่าทุกพื้นที่ที่จัดประโยชน์
(๕) จัดทาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อสานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
กรณีที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

-27(๖) โต้ตอบหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาประโยชน์
(๗) เร่งรัดการชาระค่าเช่ากรณีที่มีการค้างชาระ
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนพัฒนำกิจกำรพำณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลประเภทอาคารตลาดสดและแผงลอย
(๒) งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทอาคารตลาดสดและแผงลอย ของ
กรมธนารักษ์ที่เทศบาลเช่าแล้วนามาจัดหาประโยชน์โดยจัดให้ประชาชนทั่วไปเช่าช่วง
(๓) งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทกิจการพาณิชย์อื่น ๆ
(๔) งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์
(๕) งานโต้ตอบหนังสือราชการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์
(๖) งานศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการจัดหาประโยชน์
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒.11 ฝ่ ำ ยแผนที่ ภ ำษี แ ละทะเบีย นทรั พ ย์สิ น มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยแผนที่ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๑) งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
(๒) งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
(๓) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๔) งานสารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(๕) งานตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดินรหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชาระภาษี
(๖) งานการจัดทารายงานเสนองานแผนทีภ่ าษี และงานทะเบียนทรัพย์สินประจาเดือน
(๗) งานจัดเก็บและบารุงรักษาแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๒) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-283. สำนักช่ำง มีผู้อานวยการสานักช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ
การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและ
ซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม
ประวัติ ติด ตาม ควบคุ มการปฏิบั ติง านเครื่ องจัก รกล การควบคุม การบารุ งรั กษาเครื่อ งจั กรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ามันเชื้อเพลิง
รวมทั้งการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพน้า การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคาร
โรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสีย และมลพิษในด้าน
อื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้.
3.1 ฝ่ า ยบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป)
(อานวยการระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการ และแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานการเงินและบัญชี
1) งำนธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณและงานเลขานุการ
(2) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
(5) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(6) งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
(7) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
(8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
(9) งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่น ๆ
(10) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทาคุณประโยชน์
(11) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสานักการช่าง
(12) งานควบคุมและจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณของสานักการช่าง
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานจัดทาโครงการและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผน
และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

-29(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียง
ของบริการสาธารณูปโภคหลัก
(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
(5) งานจัดทาและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกาหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง
และแผนประจาปี
(6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นในการนาเสนอโครงการ
รวมถึงบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง ในการวางแผนพัฒนา
การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลตามแผน
(8) งานดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
2) งานจัดทางบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ตามแนวทางในการจัดทางบประมาณ
(2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณของปีที่ผ่านมา
(3) งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(4) งานศึกษาและสร้างฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
(5) งานจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(6) งานจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาสของหน่วยงาน
(7) งานการโอนเงินงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
(8) งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและระบบการใช้จ่ายงบประมาณ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
3) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ
(๒) งานจัดทาการขออนุมัติซื้อจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๓) งานจัดทาคาสั่งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
(๔) งานจัดทาคาสั่งเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ
(๕) งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(๖) งานควบคุมจัดทาทะเบียนพัสดุ และครุภัณฑ์
(๗) งานจัดเก็บรายได้ของสานักการช่าง
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
4) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การดาเนินงานสารบรรณของเทศบาล
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(3) การดูแลรักษาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(4) การดูแลรักษาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์งานพิธีการต่าง ๆ และงานต้อนรับของหน่วยงาน
(5) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
(6) การจัดทาคาสั่ง และประกาศของเทศบาล
(7) การจัดทาเอกสารในการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
(8) การจัดทาเอกสารในการประชุมสภาเทศบาล
(9) การอานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(10) การดาเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาบุคลากร
(11) การดาเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาองค์กร
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
อาคารและผังเมือง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดย
มีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการดาเนินงานของ งานฝ่าย
ควบคุมอาคารและผังเมือง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.3 ฝ่ายควบคุมอาคาร มีหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เป็น
ผู้ บั ง คับ บั ญ ชา โดยมีห น้ าที่ เกี่ ย วกับ การส่ งเสริ มและสนับ สนุ นทางด้า นวิ ช าการ โดยการศึ กษา ค้น คว้ า
วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิ บัติงานในหน้าที่
ของงานควบคุมอาคาร และงานผังเมือง
1) งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับอาคาร
(2) งานตรวจสอบติดตามผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
(3) งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
(4) งานตรวจสอบกาหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
(5) งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(6) งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)งานจัดทาผังเมืองรวม
(2) งานจัดทาผังเมืองเฉพาะ
(3) งานสารวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง ให้คาปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม และ
งานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด
(4) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
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(6) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
(7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง
(8) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
(9) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
(10)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้ง ควบคุมกากับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานสารวจและออกแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง
1) งานสารวจและออกแบบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคานวณ ออกแบบกาหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม
(2) งานออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม
(3) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม
(4) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม
(5) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม
(6) งานให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและบริ ก ารเกี่ ย วกั บ งานทางด้ า นวิ ศ วกรรม และด้ า น
สถาปัตยกรรม
(7) งานบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
(1) งานวางโครงการ จัดทาผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้าน
สถาปัตยกรรม
(2) งานควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม และด้านสถาปัตยกรรม
(3) งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการในสัญญาจ้าง รวมถึงการบริหาร
สัญญา เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดตามสัญญาจ้าง
(4) การรายงานผลการก่อสร้างตามสัญญาจ้างทุกสัปดาห์
(5) การจัดประชุมกรณีงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างที่มีปัญหาและอุปสรรคการก่อสร้าง
(6) งานให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและบริ ก ารเกี่ ย วกั บ งานทางด้ า นวิ ศ วกรรม และด้ า น
สถาปัตยกรรม
(7) งานบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
การควบคุม กากับดูแล และอานวยการดาเนินงาน งานฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายระบบจราจร และฝ่าย
เครื่องจักรกล
3.6 ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน วิชาการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งทั้งควบคุมกากับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานสถานที่และบารุงรักษาอาคาร และงานสวนสาธารณะ
1) งานสถานที่และบารุงรักาาอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมดูแลอาคาร และสถานที่
(2) งานสารวจ ออกแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการจัดอาคาร หรือสถานที่ ของงาน
รัฐพิธี งานประเพณี และงานจัดกิจกรรมที่สาคัญอื่น ๆ
(3) งานจัดเตรียมสถานที่จัดงานเกี่ยวกับงานราชพิธี
(4) งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม หรือการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน
(5) งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม หรือการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน
(6) งานจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
(7) งานสารวจออกแบบและคานวณอุปกรณ์ในการใช้จัดสถานที่
(8) งานประมาณราคาเกี่ยวกับการจัดสถานที่
(9) งานซ่อมแซม ปรับปรุง และบารุงรักษาอาคารสถานที่
(10) งานสารวจ และประมาณราคางานของซ่อมแซม ปรับปรุง และบารุงรักษาอาคาร
สถานที่
(11) งานจัดทาแผน และประมาณราคาในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อนาเข้า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(12) งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านการดูแล บารุงรักษาอาคารสถานที่บริการประชาชน
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การวางแผนและออกแบบสัญญาณไฟจราจร
(2) การติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
(3) การวางแผนและออกแบบด้านไฟฟ้าส่องสว่าง
(4) การขยายเขตไฟฟ้าระบบจาหน่าย และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
(5) การติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา ไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
(6) การสารวจ และประมาณราคางานของ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และงานอื่น ๆ ที
เกี่ยวข้องและจาเป็น ด้านไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟสัญญาณจราจรถนนและ ทางเท้า
ภายในเขตเทศบาล
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เกี่ยวข้องและจาเป็น ด้านไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟสัญญาณจราจรถนนและ ทางเท้า
ภายในเขตเทศบาล
(8) การน าเสนอโครงการเพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยในงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ใ นการก่ อ สร้ า ง
ซ่อมแซม ปรับปรุง และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องและด้านไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟสัญญาณ
จราจรถนนและ ทางเท้า ภายในเขตเทศบาล
(9) การจั ดทาแผนในการก่อสร้าง ซ่อ มแซม ปรั บปรุง ถนน ทางเท้ า และงานอื่น ๆ ที
เกี่ยวข้องและจาเป็น ด้านไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟสัญญาณจราจรถนนและ ทางเท้า
ภายในเขตเทศบาล เมื่อได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปีเรียบร้อยแล้ว
(10) งานด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนตามค า
ร้องเรียน/ร้องขอของประชาชน ในด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ด้านไฟฟ้าส่อง
สว่าง และไฟสัญญาณจราจรถนนและ ทางเท้า ภายในเขตเทศบาล
(11) งานดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารในด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
ด้านไฟฟ้า ส่องสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาล
เพื่อแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
(12) งานให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ด้าน
ไฟฟ้าส่องสว่าง และไฟสัญญาณจราจรถนนและ ทางเท้า ภายในเขตเทศบาล
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3) งานบารุงรักาาทางและสะพาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารวจ และประมาณราคางานของซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
สะพาน เขื่อน และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องและจาเป็น
(2) งานจัดทาแผน และโครงการงานในการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า
สะพาน เขื่อน และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องและจาเป็น
(3) งานน าเสนอโครงการเพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยในงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ใ นการซ่ อ มแซม
ปรับปรุง ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า สะพาน เขื่อน และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องและจาเป็น
(4) ในการจัดทาแผนในการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า สะพาน เขื่อน
และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องและจาเป็น เมื่อได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปีเรียบร้อย
แล้ว
(5) งานดาเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามคาร้องเรียน/
ร้องขอ ของประชาชน ในด้านการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้าตาม
ถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาล
(6) งานดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารในด้านการซ่อมแซมบารุงรักษาทางเพื่อแก้ไข
ปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
(7) งานให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้าตามถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบา
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-34๓.7 ฝ่ายสวนสาธารณะ มีหัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เป็น
ผู้ บั งคับ บั ญชา โดยมีห น้ าที่เกี่ย วกับ การส่ งเสริมและสนับสนุนทางด้าน วิช าการ โดยการศึกษา ค้นคว้ า
วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้า ที่ของ
งานเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์ และงานควบคุมและบารุงสถานที่
๑) งานเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมดูแล บารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๒) งานดูแล บารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(๓) งานจัดทา ดูแลรักษาเรือนเพาะชาและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(๔) งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(๕) งานให้คาปรึกษาแนะนาในการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและการ
ขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(๖) งานประมาณราคาในการดาเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
๒) งานควบคุมและบารุงสถานที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๒) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(๓) งานซ่อมแซมบารุงรักษาอาคารสถานที่
(๔) งานประมาณราคางานซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่
(๕) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
(๖) งานให้คาปรึกษาแนะนาเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.8 ฝ่ำยศูนย์เครื่องจักรกล มีหัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้ง ควบคุมกากับการปฏิ บัติงานในหน้าที่
ของงานซ่อมบารุงเครื่องจักรกล และงานทะเบียนประวัติเครื่องจักรกล
1) งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องกล
(2) งานตรวจสอบ ซ่อม บารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
(3) งานตรวจสอบในด้านการบารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลตามวงรอบ
ของการดูแลบารุงรักษาให้เป็นไปตามข้อกาหนดในด้านการซ่อมบารุง
(4) งานจั ด ท าแผน โครงการ ในการซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษายานพาหนะและ
เครื่องจักรกลพร้อมประมาณราคา

-35(5) งานจัดทางบประมาณในการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเพื่อนาเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(6) งานตรวจสอบพร้ อ มประมาณราคาอะไหล่ แ ละอุ ป กรณ์ ใ นการซ่ อ มแซม
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล
(7) งานจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกล
(8) งานจัดทาทะเบียนประวัติ ควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องกล
(9) งานจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ ก ารซ่ อ ม และบ ารุ ง รั ก ษายานพาหนะและ
เครื่องจักรกล
(10) งานจัดทาทะเบียนประวัติในการตรวจสอบ และซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ
และเครื่องจักรกลตามวงรอบในการดูแลบารุงรักษา
(11) งานศึกษาปัญหาด้านการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลของหน่วยและสรุป
เพื่อนาเสนอในการแก้ไขปัญหา
(12) งานนาเสนอพร้อมจัดทารายละเอียดคุณสมบัติยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่
จาเป็นของหน่วยงานเพื่อนาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(13) งานนาเสนอยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่จาเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานโดยนาเสนอเข้างบประมาณรายจ่ายประจาปี
(14) งานจัดทาทะเบียนประวัติการใช้น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนวิเครำะห์และวำงแผนกำรจรำจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การวางแผนและออกแบบด้านวิศวกรรมจราจร และเครื่องหมายจราจร การควบคุม
สัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งบารุงรักษาและซ่อมแซม
(2) การซ่อมบารุงรักษา จัดทา ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้าย
เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ขอบทาง และอุปกรณ์ถนนที่เป็น
เครื่องเสริมสวัสดิภาพ และความปลอดภัยแก่ประชาชน
(3) งานสารวจ และประมาณราคางานของซ่อมแซม ปรับปรุง และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
และจาเป็น ด้านการจราจรและเครื่องหมายจราจรตามถนนและ ทางเท้า ภายในเขต
เทศบาล
(4) งานจัดทาแผน และโครงการงานในการซ่อมแซม ปรับปรุง และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
และจาเป็น ด้านการจราจรและเครื่องหมายจราจรตามถนนและ ทางเท้า ภายในเขต
เทศบาล
(5) งานน าเสนอโครงการเพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยในงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ใ นการซ่ อ มแซม
ปรับปรุง และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องและจาเป็น ด้านการจราจรและเครื่องหมายจราจร
ตามถนนและ ทางเท้า ภายในเขตเทศบาล

-36(6) การจัดทาแผนในการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน ทางเท้า และงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องและ
จาเป็ น ด้านการจราจรและเครื่องหมายจราจรตาม ถนนและ ทางเท้า ภายในเขต
เทศบาล เมื่อได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปีเรียบร้อยแล้ว
(7) งานดาเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามคาร้องเรียน/
ร้องขอของประชาชน ในด้านการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน ทางเท้า ด้านการจราจรและ
เครื่องหมายจราจรตาม ถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาล
(8) งานด าเนิ น การตามนโยบายของผู้ บ ริ ห ารในด้ า นการซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษา ด้ า น
การจราจรและเครื่องหมายจราจรตามถนนและทางเท้า ภายในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไข
ปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
(9) งานให้คาปรึกษาแนะนาและบริการเกี่ยวกับการ ซ่อมแซม ปรับปรุง และงานอื่น ๆ ที
เกี่ยวข้องและจาเป็ น ด้านการจราจรและเครื่องหมายจราจร ตามถนนและทางเท้า
ภายในเขตเทศบาล
(๑0) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.9 ส่วนช่างสุขาภิบาล มีผู้อานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย
การควบคุม กากับดูแล และอานวยการดาเนินงาน ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า และฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.10 ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหัวหน้าฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์วิจัย กาหนดมาตรการและ
แผนการดาเนินงาน พร้อมทั้ง ควบคุมกากับการปฏิบัติงานกาจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ และงานจัดการสิ่งปฏิกูล
1) งานกาจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ควบคุมดูแลและบริหารจัดการในระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป
(2) ควบคุมดูแลและบริหารจัดการในระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ
(3) ควบคุมดูแลการกาจัดขยะมูลฝอยทั่วไปโดยการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
(4) ควบคุมดูแลการกาจัดขยะมูลติดเชื้อให้เป็นด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ
(5) ควบคุมดูแลการกาจัดขยะมูลฝอยโดยแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
ซึง่ ดาเนินการโดยเอกชนเพือ่ ให้เป็นไปตามรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา (โรงงานกาจัด
ขยะมูลฝอยโดยแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งที่ 1)
(6) ควบคุมการปฏิบัติงานกระบวนของโรงงาน รวมถึงการเดินเครื่องจักรกลโรงงาน
รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(7) ซ่อมแซมบารุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
(8) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรายงานการผลิตกระแสไฟฟ้ากรณีที่แปรรูปขยะ
มูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า และรายได้ที่เกิดจากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

-37(9) ศึกษาค้นคว้า วิจัย ประเมินผลการจัดทา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
ของหน่ วยงาน อปท. ภายในจั งหวัดขอนแก่น โดยนาข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องใช้ ในการวางแผนการศึกษา
วิเคราะห์ และจานวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ที่ก่อให้เกิดการสะสมของปริมาณขยะเป็นจานวนมาเพื่อประกอบ
ในการจัดตั้งโรงงานกาจัดขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า แห่งที่ 2
(10) วิเคราะห์ข้อมูลของการกาจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการกาจัดขยะมูลฝอยโดยการ
แปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าแห่งที่ 2 เพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อหน่วยงาน
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานจัดการสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ควบคุมดูแลการกาจัดสิ่งปฏิกูล
(2) ควบคุมดูแลและบริหารจัดการในระบบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
(3) ควบคุมดูแลการกาจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ
(4) ศึกษาค้นคว้า วิจัย ประเมินผลการจัดทา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกาจัด
สิ่งปฏิกูล โดยการแปรรูปสิ่งปฏิกูลให้นามาใช้ประโยชน์ได้
(5) ศึกษาค้นคว้า วิจัย ประเมินผลการจัดทา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกาจัด
สิ่งปฏิกูลให้สามารถก่อให้เกิดรายได้
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.11 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้า มีหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้า (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากั บการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานวิเคราะห์คุณภาพน้า งานปรับปรุงคุณภาพน้า
1) งานปรับปรุงคุณภาพน้า มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียสาหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการฯลฯ
(2) ควบคุมระบบบาบัดน้าเสียสาหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการฯลฯ
(3) ควบคุมการระบายน้าเสียหรือน้าทิ้งจากอาคาร โรงแรม สถานประกอบการฯลฯ
(4) การรับน้าเสียจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ในเขตควบคุมการบาบัด
น้าเสียเข้าระบบบาบัดน้าเสีย
(5) ตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้าเสีย
ทาลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น คูคลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้าทิ้งลงท่อสาธารณะ โดย
มิได้รับอนุญาต
(6) รับเรื่องร้องเรียนขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้าเสียหรือน้าทิ้ง การตรวจสอบ
เอกสาร รวมทั้งการสารวจทาผังแนวท่อและประมาณการจานวนผู้ขออนุญาต
(7) ประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้าเสีย-น้าทิ้ง
รวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-382) งานวิเคราะห์คุณภาพน้า มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้าจากโรงบาบัดน้าเสียและแหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ แหล่งน้าต่าง ๆ
(1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้าเสีย - น้าทิ้ง จากสถานประกอบการ
ของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
(2) ควบคุมการเดิมคลอรีนหลังจากบาบัดน้าเสียจากโรงบาบัดน้าเสียในน้าเสียจาก
แหล่งอื่น ๆ
(3) ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบาบัดน้าเสีย
(4) ควบคุมระบบบาบัดน้าเสียของโรงบาบัดน้าเสียให้มีประสิทธิภาพสามารถบาบัด
น้าเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้าทิ้งก่อนปล่อยน้าทิ้ง
(5) วิจัยและประเมินผล การจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจากัดน้าเสีย
ให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร
จานวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและการประเมินผลการดาเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานในส่วนช่างสุขาภิบาล
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อานวยการสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
การป้องกันโรคติดต่อ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ
อาหารที่จาหน่ายในเขตเทศบาล การสุขาภิบาลอาหาร ความสะอาดและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในตลาด
สด และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงาน
ทันตสาธารณสุข ประกอบด้วยส่วนงานภายใน ดังนี้
๔.1
ฝ่ายบริหำรงำนทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน พร้อม
ทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานวิชาการและแผนงาน งาน
บริหารงานทั่วไป
๑) งำนธุรกำร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ

-39(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

แก่พนักงานและลูกจ้าง
(๙) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และ
ผู้ทาคุณประโยชน์
(๑๐) งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่น ๆ
(๑๑) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนกำรเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๒) งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
(๓) งานจัดทางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาเดือนและงบประมาณ
สิ้นปี และรายงานอื่น ๆ
(๔) งานจัดทางบประมาณรายรับ-รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
(๕) งานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามระเบียบ
(๖) การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน การซ่อมบารุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และ
สิ่งก่อสร้างสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบ
(๗) งานควบคุมกากับการเบิกจ่าย วัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ใน
สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งำนวิชำกำรและแผนงำน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวางแผนและจัดทาแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๒) งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงาน
หรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
(๓) งานข้อมูลข่าวสาร จัดทาและสนับสนุนระเบียบและรายงานแผนปฏิบัติงาน
สาธารณสุขประจาเดือนของเทศบาลเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-40(๔) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานทางด้านการสาธารณสุข
(๕) งานวิจัย วิเคราะห์ งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๖) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) งำนบริหำรทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ
(๒) งานวางแผนเกี่ยวกับการจัดระบบงานต่าง ๆ
(๓) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ส่วนส่งเสริมสำธำรณสุข มีผู้อานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบายการควบคุม กากับ ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
๔.3 ฝ่ำยส่งเสริมสุขภำพ มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรฐานและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานฟื้นฟูสุขภาพ
๑) งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานด้านสุขศึกษา
(๒) งานอนามัยโรงเรียน
(๓) งานอนามัยแม่และเด็ก
(๔) งานวางแผนครอบครัว
(๕) งานโภชนาการ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานสาธารณสุขมูลฐาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การสร้างสุขภาพภาคประชาชน (แผนงานหลักแผนงานย่อย)
(๒) จั ด การฝึ ก อบรมนิ เ ทศติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขในเขตเมือง (อสม.)

-41(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

จัดตั้งนิเทศติดตามให้การสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (ศสมช.)
การอนามัยชุมชน
การพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่อาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) งานฟื้นฟูสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ผู้ปว่ ยเรื้อรัง
(๒) ผู้พิการ
(๓) ผู้ปว่ ยโรคติดต่อ / โรคไม่ติดต่อ ในชุมชน
(๔) นิเทศติดตามการทางานฟื้นฟูสุขภาพร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชน
(อสม.) ในชุมชนในการให้การดูแลผู้ป่วยในชุมชน
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.4 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค มีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ส่ งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติ
หน้าที่ของ งานป้องกันโรคติดต่อ งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันยาเสพติด
๑) งำนป้องกันโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน
(๓) งานป้องกันโรคติดต่อ
(๔) งานป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร(City RTI :City Road Traffic Injury)
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) งานควบคุมแมลงและพาหนะนาโรค
(๓) งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
(๔) การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ
(๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น
(๖) งานป้องกันและยุติความรุนแรงเด็กและสตรี
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-42๓) งำนป้องกันและบำบัดยำเสพติด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การวางแผน ค้นคว้า วิจัย การให้บริการ การจัดทาโครงการด้านการ
ป้องกันการติดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(๓) การให้ความรู้เรื่องยาและสารเสพติดในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.5 ฝ่ำยควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม มีหัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งควบคุม กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งาน
สุขาภิบาลสถานประกอบการ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ
๑) งำนสุขำภิบำลสถำนประกอบกำร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การส่งเสริม พัฒนาการสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต
สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
(๒) การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมี
ผลหรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๒) งานอาชีวอนามัย
(๓) งานสุขาภิบาลน้าสะอาด
(๔) งานสุขาภิบาลส้วมสาธารณะ
(๕) งานเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้า อากาศ และเสียง
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งำนควบคุมมลพิษและเหตุรำคำญ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) งานป้องกันและระงับเหตุราคาญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-43(๓) การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
(๔) งานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.6
ฝ่ำยส่งเสริมสำธำรณสุข มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข(นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชน
ได้บริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย การควบคุมคุณภาพอาหารที่จาหน่ายในเขตเทศบาล การสุขาภิบาล
อาหาร ความสะอาดและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในตลาดสดสนับสนุนวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจั ย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงานการปฏิบัติงานให้ เ ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยว ข้องพร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลอาหาร งานสัตว์แพทย์ งาน
สุขาภิบาลตลาดสด
๑) งำนสุขำภิบำลอำหำร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การส่งเสริมและพัฒนา เฝ้าระวัง กากับ ติดตาม ประเมินผล การสุขาภิบาลอาหาร
(๒) งานคุ้มครองผู้บริโภค
(๓) การส่งเสริมและพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร สถานที่ปรุง
ประกอบและจาหน่ายอาหาร
(๔) การควบคุมคุณภาพอาหารที่จาหน่ายในเขตเทศบาล
(๕) การควบคุมคุณภาพอาหารสดมิให้เกิดการปนเปื้อนในสถานที่จาหน่ายอาหารสด
(๖) การกากับดูแลเฝ้าระวังด้านคุณภาพน้าดื่ม
(๗) สร้างและพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารด้านสุขาภิบาลอาหาร
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การควบคุมการฆ่าสัตว์ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ การชันสูตร โรคสัตว์
(๒) การควบคุมบริหารโรงฆ่าสัตว์
(๓) การควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน เช่น การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี การคุมกาเนิดสุนัขจรจัด การตรวจสุขภาพสัตว์ เพื่อมิให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคน
(๔) การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-44๓) งำนสุขำภิบำลตลำดสด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดสดให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ตลาดสดแต่ละประเภท ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) การกากับดูแลด้านความสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในตลาดสด
(๓) การกากับดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้จาหน่ายสินค้าในตลาดสด
(๔) การกากับดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าอาหารสดที่จาหน่ายในตลาดสด
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.7 กลุ่ ม งานบริ ห ารงานสาธารณสุ ข หั ว หน้ า กลุ่ ม งานบริ ห ารงานสาธารณสุ ข เป็ น
ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานกองทุนสุขภาพ งานกองทุนดูแลระยะยาวสารหับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
1) งานบริหารกองทุนสุขภาพ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการของหน่วยบริการสถาน
บริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนการจัดกระบวนการ
หรือสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ของประชาชน ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานอื่น และการฟื้นฟู สภาพ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
(๒) งานบริ ห ารหรื อ พั ฒ นากองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ
(๓) งานสนับสนุนกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น เหมาะสมและทันเหตุการณ์
(๔) งานจัดทางบประมาณรายปีที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานหลักประกันสุขภาพ
(๕) งานจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยทั่ ว ไปประจ าปี เพื่ อบรรจุในแผนงานงบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
(๖) งานจัดทางบประมาณรายรับ การเบิกจ่ ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทา
บัญชีการเงิน และทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
(๗) งานควบคุมตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการส่งใช้เงินกองทุนสุขภาพฯ (เช่น ใบสาคัญรับ - จ่าย แบบลงทะเบียน หลักฐาน
และเอกสารการเงินและบัญชี หนังสือติดตามทวงถามการส่งใช้ ฯลฯ)
(๘) งานจั ด ทางบประมาณรายรั บรายจ่ ายและเงินคงเหลื อ ประจาเดือน ประจ า
ไตรมาส ประจาปี และรายงานอื่นๆ ของกองทุนสุขภาพ ฯ
(๙) จั ด ทายุ ทธศาสตร์ แผนงานโครงการกองทุนสุ ขภาพ เทศบาลนครขอนแก่ น
ข้อมูลสุขภาพชุมชน ทั้ง ๔ เขต
(๑๐) การนิเทศติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการของหน่วยงาน/ประชาชน
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น

-45(๑๑) งานรวบรวม วิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ นโครงการของหน่ ว ยงาน/ประชาชน
จากการนิเทศติดตามประเมินผลและจากเล่มสรุปผลโครงการเพื่อนามาพัฒนาการดาเนินงานของกองทุน
สุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
(๑๒) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงาน ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกองทุน
สุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
(๑๓) งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และนาเสนอข้อมูลสู่สาธารณชน
(๑๔) งานจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในแต่ละชุด
(๑๕) สนับสนุนการดาเนินงาน งบประมาณให้กับคณะอนุกรรมการในแต่ละชุด
(๑๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานบริหารกองทุนดูแลระยะยาวสาหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบดูแลระยะยาวฯ ภายใต้กองทุนหลักประกั น
สุขภาพฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการจัดบริการด้านสาธารณสุ ขที่บูรณาการกับการบริการด้าน
สวัสดิการสังคม ที่มีการดาเนินการอยู่ในพื้นที่แล้ว
(2) ร่วมกับทีมหมอครอบครัวของหน่วยบริการและเครือข่ายบริการปฐมภูมิในพื้นที่
ดาเนินการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแบบประเมินความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวั นตามดัชนี
บาร์เธลเอดีแอล และแบ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงออกเป็น 4 กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข
(ชุดสิทธิประโยชน์และอัตราค่าชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) และจัดทาเป็น
แผนการดูแลรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิ จารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(3) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการLTC(กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) เพื่ อพิจารณาจัดหา
กาหนดอัตราการชดเชยค่าบริการ และเห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยบริการ
หรือสถานบริการ เข้าร่วมจัดบริการระบบดูแลระยะยาวฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
(4) บริหารจัดการ งบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข ของกองทุน “เทศบาล
นครขอนแก่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
(5) ประเมินผลการดาเนินงานร่วมกับหน่วยบริการและเครือข่ายบริการปฐมภูมิใน
พื้นที่เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้มี
ความยั่งยืนและต่อเนื่องในพื้นที่ต่อไป
(6) สรุ ป รายงานผลการด าเนิ น งานน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารระบบ
หลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น)

-46(7) สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้
เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
(8) งานจัดทางบประมาณรายรับ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทา
บัญชีการเงิน และทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
(9) งานควบคุมตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในการส่งใช้เงินกองทุนสุขภาพฯ (เช่น ใบสาคัญรับ - จ่าย แบบลงทะเบียน หลักฐาน
และเอกสารการเงินและบัญชี หนังสือติดตามทวงถามการส่งใช้ ฯลฯ)
(10) งานจัดทางบประมาณรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลื อประจาเดือน ประจา
ไตรมาส ประจาปี และรายงานอื่นๆ ของกองทุนสุขภาพ ฯ
(11) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ อปท./ภาคประชาชน ในการดูแลผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.8 ส่วนบริกำรสำธำรณสุข มีผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของ ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
๔.9 ฝ่ำยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดย
การศึ กษา ค้น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย ก าหนดมาตรการและแผนการให้ บ ริก ารพร้อ มทั้ ง ควบคุ ม ก ากั บ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานพัฒนารายได้และการมีส่วนร่วมด้านจัดการสิ่งแวดล้อม, งานลดปริมาณขยะ, งาน
พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
๑) งำนพัฒนำรำยได้และกำรมีส่วนร่วมด้ำนจัดกำรสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม
(๒) งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(๓) งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเก็บค่าธรรมเนียม
(๔) งานติดตามเร่งรัดการชาระหนี้ และประเมินค่าธรรมเนียม
(๕) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนพัฒนำระบบกำรจัดกำรของเสียอันตรำยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย
(๒) งานวางแผนและพัฒนาระบบจัดการสิ่งปฏิกูล
(๓) งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่
(๔) งานดูแลและควบคุมการเก็บขนการบาบัดสิ่งปฏิกูลการส่งกาจัดของเสียอันตราย
(๕) งานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล
(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-47๓) งำนลดปริมำณขยะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสร้างจิตสานึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ
(๒) งานนาขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์
(๓) งานนาขยะย่อยสลายมาใช้ประโยชน์
(๔) งานสร้าง เครือข่ายและความร่วมมือประชาชนในการลดสร้างขยะ
(๕) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔.10 ฝ่ายบริกำรสิ่งแวดล้อม มีหัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดย
การศึ กษา ค้น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย ก าหนดมาตรการและแผนการให้ บ ริก ารพร้อ มทั้ ง ควบคุ ม ก ากั บ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานบริการและรักษาความสะอาดและสถานีขนถ่าย,งานพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
๑) งำนบริกำรรักษำควำมสะอำดและสถำนีขนถ่ำย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งมูลฝอยไปกาจัดตามหลักสุขาภิบาล
(๒) งานเก็บขนขยะติดเชื้อ
(๓) งานบริหารสถานีขนถ่ายมูลฝอย และคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์
(๔) งานดูแลซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(๕) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนพัฒนำระบบกำรจัดกำรมูลฝอย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความสะอาดถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ
(๒) งานรักษาความสะอาดตลาดสด
(๓) งานรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๔) งานจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนนและตลาดสด
(๕) งานวางแผน วิจัย และพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔.11 ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข มีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนการให้บริการพร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของ งานทันตสาธารณสุข, งานเภสัชกรรม, งานศูนย์บริการสาธารณสุข
๑) งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ ๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การบริหารจัดการการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

-48(๒) งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(๓) การให้การดูแลการให้บริการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการ
แก่ประชาชนในชุมชน
(๔) การวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการและสภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) การให้การดูแลด้านงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ ๓ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การบริหารจัดการการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(๓) การให้การดูแลการให้บริการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการ
แก่ประชาชนในชุมชน
(๔) การวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการและสภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) การให้การดูแลด้านงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุขที่ ๕ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การบริหารจัดการการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(๓) การให้การดูแลการให้บริการฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและพิการ
แก่ประชาชนในชุมชน
(๔) การวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานบริการและสภาวะสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) การให้การดูแลด้านงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) งานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๑) การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
ทันตสาธารณสุขและทันตกรรมบาบัด
(๒) การส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทันตกรรมป้องกันแก่เด็กในโรงเรียนและ
ประชาชนในชุมชน
(๓) การให้บริการทันตกรรม
(๔) การนิเทศติดตามประเมินผลงานเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
ทันตสาธารณสุข
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๕) งำนเภสัชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การบริหารยา เวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์
(๒) การกาหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้อจัดหาการเบิกจ่ายยาเวชภัณฑ์
และเคมีภัณฑ์
(๓) งานวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานด้านเภสัชสาธารณสุข
(๔) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานด้านเภสัชสาธารณสุข
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาลที่มีความหลากหลาย ความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ ควบคุมและรับผิดชอบ
บริหารงานหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติของส่วนราชการ
5.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม
กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานเลขานุการผู้บริหาร
๑) งำนธุรกำร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

งานธุรการ และงานสารบรรณ ของกองวิชาการและแผนงาน
งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน
งานพัสดุและทรัพย์สนิ /งานการเงินและบัญชี ของกองวิชาการและแผนงาน
งานจัดทาคาสัง่ และประกาศของกองวิชาการและแผนงาน
งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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(๑) งานโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สาคัญ
(๒) งานจัดการเกี่ยวกับการประชุม
(๓) งานเก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ
(๔) งานเสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังฝ่ายต่าง ๆ
(๕) งานดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าออก
(๖) งานจัดการเกี่ยวกับการนัดหมาย
5.2 ฝ่ายประชำสัมพันธ์ มีหั ว หน้า ฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น )
เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และ
อานวยการการดาเนินงานของงานประชาสัมพันธ์
๑) งำนประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์
(๒) งานรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชน หรือ ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ นามาประมวล สรุป เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาล
(๓) วางแผนประชาสัมพันธ์ ร่างออกแบบ ควบคุมดูแลการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลทุกประเภท เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน
(๔) งานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
(๕) งานด้านการบันทึกภาพกิจกรรม
(๖) งานด้านการควบคุมดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าโฆษณาและเผยแพร่ของเทศบาล
(๗) งานพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
(8) งานประสานงานระหว่างผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ
(9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.๓ ฝ่ำ ยบริ กำรและเผยแพร่ วิชำกำร
มีหั วหน้าฝ่ ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริ หารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็ น ผู้ บังคับบัญชา โดยมีห น้า ที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม
การกากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของ งานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT งานศูนย์
ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น
๑) งำนพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ ICT มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เยาวชน และประชาชน
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งำนศูนย์ข้อมูลกำรเรียนรู้และกำรลงทุน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
และการลงทุน
(๒) งานให้บริการ ให้คาแนะนา ให้ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาและการลงทุน
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งำนส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อ มูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวท้องถิ่น
(๒) งานให้บริการ ให้คาแนะนา ให้ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวท้องถิ่น
(๓) งานอื่นที่เกีย่ วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5.๔ ฝ่ำยสถิติข้อมูลและสำรสนเทศ มีหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีห น้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม
การกากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) งำนพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการวางระบบและดูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนคร
ขอนแก่น
(๒) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น
(๓) งานดูแลระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ
อินทราเน็ตของเทศบาลนครขอนแก่น
(๔) งานพัฒนาเว็บไซต์ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
(๕) ให้คาปรึกษาด้านความรู้คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในองค์กร
(๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-525.5 ฝ่ายยุทธศำสตร์และแผนงำน มีหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน (นักบริหารงาน
ทั่ ว ไประดั บ ต้ น ) เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยมี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดนโยบาย การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล
อานวยการการดาเนินงาน วางแผน มอบหมายงาน ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัยและประเมินผล
๑) งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อประกอบในการกาหนดนโยบาย
(๒) งานการประสานแผน ให้คาปรึกษา แนะนา ประมวลผล จัดทาแผนชุมชน
แผนพัฒนาเทศบาล และแผนยุทธศาสตร์เทศบาล
(๓) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อจัดทาประชาคม
(๔) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
(๕) งานการประสาน รวบรวม และจัดทาเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาล
(๖) งานจัดเตรียมเอกสารข้อมูล และสื่อนาเสนอ เพื่อเผยแพร่ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒) งำนวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวิเคราะห์รวบรวม วิจัยข้อมูล เพื่อประกอบการพัฒนางานในภารกิจของเทศบาล
(๒) งานให้คาปรึกษา แนะนา วิเคราะห์รวบรวม ประมวลผล ประเมินผลติดตาม
และประสานข้อมูล เครื่องมือชี้วัดผลงานปัจจัยแห่งความสาเร็จ (KPI) ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของ
ประชาชน ผลการดาเนินงานประจาปี รวมถึงผลงานวิจัย ตามภารกิจของเทศบาล
(๓) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
(๔) งานการประสานว่าจ้างที่ปรึกษาทาการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น
(๕) งานการประสาน รวบรวม และจัดทาเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาล
(๖) งานจัดเตรียมเอกสารข้อมูล และสื่อนาเสนอ เพื่อเผยแพร่ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5.6 ฝ่ำ ยงบประมำณ มีหั วหน้าฝ่ายงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) เป็น
ผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงาน
ของงานจัดทางบประมาณ งานสถิติข้อมูล
๑) งำนจัดทำงบประมำณ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๒) ให้คาแนะนา ในเรื่องระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) งานประสานข้อมูล รวบรวมตรวจสอบ
(๔) การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบประมาณ

-53(๕) งานต่าง ๆ ตามระเบียบฯ งานการขออนุมัติ และการรายงานต่าง ๆ
(๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. สานักการศึกาา มีผู้อานวยการสานักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) เป็น
ผู้บังคับ บัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย เช่น
การจั ดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งาน
กิจ การนั กเรี ย น งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึ กษา งานฝึ กและส่ งเสริมอาชีพ งาน
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่ายทางการศึกษางานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งาน
กีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วยส่วนงานภายใน ดังนี้
6.๑ ฝ่ ำยแผนงำนและโครงกำร มี หั ว หน้ าฝ่ ายแผนงานและโครงการ (นั กบริ ห ารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และ
อานวยการการดาเนินงานของงานแผนงานและโครงการ งานงบประมาณ
1) งานแผนและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. กาหนดและประสานงานนโยบายการบริหารการศึกษา ระหว่างหน่วยงานหลัก
การศึกษาท้องถิ่น และเทศบาลนครขอนแก่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดทาและกาหนดนโยบายการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
3. ประสานกาหนดแผนการส่งเสริม พัฒนาการจัดการภายในของท้องถิ่นและสถานศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนจัดการศึกษาของท้องถิ่นและสถานศึกษา
ตลอดจนธรรมนูญสถานศึกษา
5. จัดทาแผน แผนงานกิจกรรม โครงการ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. พิจารณาวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา โดยใช้ผลวิเคราะห์ หรือผลการประเมิน
7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
2) งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานรวบรวมรายละเอียดและดาเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของสานัก เช่น การ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทางบประมาณ การทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย
2. งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของสานัก
3. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทน
ตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานในใบสาคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี
ทารายงานการบัญชี

-544. งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม
และบารุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทาบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสาคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
6.๒ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป
ระดั บ ต้ น ) เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยมี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดนโยบาย การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล และ
อานวยการการดาเนินงานของงานธุรการ และงานระบบสารสนเทศ
1) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณ
2. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
4. งานรักษาความสะอาด เป็นระเบียบ และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
5. งานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทาคุณประโยชน์
6. งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่น ๆ
7. การดาเนินงานทางวินัย ร้องเรียน และร้องทุกข์ของสานักการศึกษา
8. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานเบื้องต้น
9. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้างเบื้องต้น
10. งานด้านการประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
11. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
2) งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. รวบรวม จัดทา จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สถิติ และข้อสนเทศทางการศึกษา
2. งานวางแผน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
3. งานส่งเสริม พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4. พัฒนาวิธีการ กระบวนการในการรวบรวม จัดเก็บ จัดทาข้อมูลทางด้าน
การศึกษา สารสนเทศและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
5. ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่นในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนทางการศึกษา
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
3) งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานประสานเกี่ยวกับประชุม
2. งานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ
3. งานวางแผนเกี่ยวกับการจัดระบบงานต่าง ๆ
4. งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับ

-556.๓ หน่วยศึกษำนิเทศก์ มีหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ (ศึกษานิเทศก์) เป็น ผู้บังคับบัญชา
โดยมีหน้ าที่เกี่ย วกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับ ดูแล และอานวยการการดาเนินงานของฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายพัฒนาการวิชาการ ฝ่ายพัฒนาการนิเทศการศึกษา ฝ่ายวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ฝ่าย
บริหารทางการศึกษา
1) งานพัฒนางานวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานวางแผนกาหนดแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัย สั่งงาน ประสานงาน และ
ตรวจสอบควบคุมการดาเนินงาน
2. งานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ และ
หลักสูตรท้องถิ่น
3. งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
4. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. งานและแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนว
6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
2)
1.
2.
3.
4.

งานพัฒนาการนิเทศการศึกาา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานพัฒนารูปแบบเทคนิค วิธีการนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอน
งานสนับสนุนการนิเทศการศึกษา
งานสารวจความต้องการและปัญหาต่าง ๆ การศึกษา

3)
1.
2.
3.
4.
5.

งานวิจัยและประเมินผลทางการศึกาา มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
งานทดสอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
งานจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
งานจัดทาแผนพัฒนางานวิชาการและการนิเทศ
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล

4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานบริหารทางการศึกาา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานผลิต จัดหาสื่อ เครื่องมือ การเรียนการสอน การบริหารและการนิเทศ
งานบริการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน การบริหารและการนิเทศ
งานวิจัย พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ
งานพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ
งานบริการทางการศึกษาทั่วไป
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-566.4 ส่วนบริหำรกำรศึกษำ มีผู้อานวยการส่วนบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา
ระดับกลาง) เป็ น ผู้ บังคับ บัญชาพนั กงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีห น้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนทางด้านวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อม
ทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ฝ่ายกิจการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
6.5 ฝ่ายส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (นักบริหาร
งานการศึกษา ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ
โดยการ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานบริการข้อมูลทางสถิติทางวิชาการ
1) งานส่งเสริมคุณภาพการศึกาา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การจัดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา
2. การสนับสนุน กากับติดตามประสานเกี่ยวกับศูนย์ประชาคมอาเซียนด้าน
การศึกษา การประชุมคณะกรรมการประสานวิชาการระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12/ระดับเทศบาลและ
การแข่งขันนักเรียนคนเก่ง
3. งานการคัดเลือกครูผู้มีผลงาน
4. บริการข้อมูลทางการศึกษาในการจัดการศึกษาในระบบแก่บุคลากร สถานศึกษา
และองค์กรที่จัดการศึกษา
5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
2) งานบริการข้อมูลทางสถิติวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. บริการข้อมูลทางสถิติวิชาการ
2. วิเคราะห์และให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการ
3. การวางแผนและเตรียมงานเพื่อจัดเก็บข้อมูล
4. งานประสานเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการ
ดาเนินงานสถิติทางวิชาการ
5. การบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติวิชาการในการจัดการศึกษา
6. การประเมินผลข้อมูลสถิติทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา
7. การปรับปรุงและพัฒนาแผนสถิติทางวิชาการ เพื่อใช้ในการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา
8. การติดตามข้อมูลสถิติทางวิชาการ และคุณภาพทางการศึกษา
9. การให้คาปรึกษา แนะนา ในด้านงานบริการสถิติทางวิชาการ
10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

-576.6 ฝ่ายกิจกำรโรงเรียน มีหัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
การศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน
1) งานการศึกาาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานควบคุมดูแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
2. งานควบคุมจัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครูสื่อการเรียนการสอนแก่
โรงเรียน
3. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ
อันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
6. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
7. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จานวนครู นักเรียน อาคาร โรงเรียน)
2. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
3. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
4. งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อสารเรียนการสอนแก่โรงเรียน
5. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
6. งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ
อันเกี่ยวกับการดาเนินงานของโรงเรียน
8. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
9. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
10. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
11. งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
12. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3) งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
2. งานสารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา

-583. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
4. งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
5. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. งานติดตามแก้ไขปรับปรุงเสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
7. การจัดทารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
8. งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
9. งานตรวจสอบสถานที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
10. งานแนะนาตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชาหรือนาตัวนักเรียนมาสอบสวน
11. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.7 ฝ่ำยวิชำกำร มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นักบริหารงานงานการศึกษา ระดับต้น) เป็น
ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
1) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานพัฒนาหลักสูตร
2. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
3. งานสารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
4. งานวิจัยทางการศึกษา
5. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
6. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คาปรึกษาแนะนาปัญหาทางวิชาการ
7. งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกาา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานเขียนเอกสาร ตารา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
2. งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
3. งานประสานงานการดาเนินงานด้านวิชาการ
4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.8 ส่วนส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม มีผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม (นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา ระดั บ กลาง) เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา พนั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และ
อานวยการดาเนินงานของฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

-596.9 ฝ่ำยกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย มีหัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อม
ทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบ งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ งาน
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย
1) งานการศึกาานอกระบบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานการสารวจ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
2. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
3. งานการรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
4. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
5. งานควบคุม ตรวจสอบติดตามผล การวัดผล และประเมินผลทางการ
ศึกษาผู้ใหญ่
6. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. บริการข้อมูลทางการศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบ และตาม
อัธยาศัยแก่บุคลากร สถานศึกษา และองค์กรที่จัดการศึกษา
8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
2) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่เยาวชน
2. งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้ายวิชาชีพต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
3) งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานห้องสมุด
2. งานบริการด้านวิชาการต่าง ๆ
3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
6.10 ฝ่ำยกิจกรรมเด็กและเยำวชน มีหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ

-601) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
2. งานศูนย์เยาวชน
3. งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
4. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
2) งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
2. งานส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน
3. การพัฒนาเทคนิคการกีฬา
4. การจัดการแข่งขันกีฬา
5. การส่งเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ
6. การบริการอาคาร สถานศึกษา และผู้ตัดสิน
7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
6.10 ฝ่ำยส่งเสริมศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะ และ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงาน พร้อม
ทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกิจการศาสนา งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1) งานกิจการศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศาสนา
2. งานพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศาสนา
3. งานส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
4. งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนา
5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
2) งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปและวัฒนธรรม
2. งานพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. งานฟื้นฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
6. ศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม
7. ส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม
ระหว่างรัฐกับรัฐ
8. ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม
ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ

-619. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดาเนินงานด้านวัฒนธรรม
10. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม
11. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
12. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
๗. สานักสวัสดิการสังคม มีผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับสูง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานสูงกว่ากองซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาลที่มีความหลากหลาย ความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ ควบคุมและรับผิดชอบ
บริหารงานสวัสดิการสังคม ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมาก หรือ
ปฏิบัติงานลักษณะวิชาชีพหรือลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ซึ่งจาเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและผลงานเป็นที่ยอมรับใน
วงการ โดยแบ่งส่วนราชการภายในและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทั้งนี้รวมถึงการกาหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงานตลอดจนประสานแผนการให้บริการด้าน
สวัสดิการสังคม ให้เป็นไปตามนโยบายหลักของผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและส่วนกลาง ส่งเสริมการประสานงานร่วมกับองค์กร
ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน ในการเผยแพร่ ข้อ มู ล ข่ า วสารและเพิ่ มศั ก ยภาพในการดาเนิน กิ จกรรม กระตุ้น ให้
ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการอันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน สร้างความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคในการดารงชีวิต การส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของบุคคล พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวตลอดจนศึกษา
วิ เ คราะห์ วิ จั ย ปั ญ หาและแนวทางการด าเนิ น งานการพั ฒ นาสั ง คม มี อ านาจและหน้ า ที่ มอบหมายงาน
ประเมินผลงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ในสานักสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาในการ
ปฏิบัติงานแก่ระดับรองลงมา โดยมอบหมายให้เป็นการเฉพาะ ดังรายละเอียดในลาดับต่อไปนี้
7.1 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และ
อานวยการการดาเนินงานของงานธุรการ และงานแผนและงบประมาณ
7.1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประมานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
(๕) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๖) งานจัดทาคาสั่งและประกาศ

-62(๗) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(๘) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้บาเหน็จความดีความชอบกรณี
พิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
(๙) งานการลาพักผ่อนประจาปีและงานอื่น ๆ
(๑๐) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และ
ผู้ทาคุณประโยชน์
(๑๑) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7.1.2 งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาทุกระดับและการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา
(๒) การจัดทาเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และการติดตามประเมินผล
(๓) การจัดระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล พร้อมการรายงาน
(๔) การจัดทาโครงการต่าง ๆ เช่น การติดตามประเมินผล
(๕) งานการเงินและบัญชี
(๖) งานจัดซื้อจัดจ้าง
(๗) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
7.2 ส่วนสังคมสงเคราะห์ ผู้อานวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กาหนดนโยบาย การควบคุม กากับ ดูแล และอานวยการดาเนินการของส่วนสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการ
สังคมแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ การสารวจ
วิเคราะห์วิจัยสภาพปัญหา ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายในทุกระดับ ติดตามและประเมินผล
7.3 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับ
ดูแล และอานวยการดาเนินการของงานสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(๑) งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
สงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อน/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งานสงเคราะห์เบี้ย
ยั งชีพผู้ พิการ ผู้ ป่ ว ยเอดส์ งานสงเคราะห์ เบี้ยผู้ สู งอายุ งานจัดซื้อวัส ดุการแพทย์เพื่อผู้ สู งอายุและผู้ พิการ
งานหอบรับมาห่มหนาว มอบแด่ผู้สูงอายุ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) งานส่งเสริมกิจการสตรี เด็ก และเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานการ
ทัศนศึกษาดูงานชุมชน งานประสานองค์กรเพื่อพัฒนากลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน งานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
และห้องสมุดชุมชน งานอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิสตรี เด็กและเยาวชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-637.4 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดั บต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับ
ดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม การมีส่วนร่วมภาคประชาชน งานมวลชน
รองรั บ นโยบายและดูแ ลรั บ ผิ ดชอบให้ ป ระชาชนที่ เดื อดร้อ นให้ ไ ด้รั บบริก ารสั ง คมขั้น พื้น ฐานหรือ บริ การ
สวัสดิการสังคมจากรัฐ ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมือง จะได้รับบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของ
รัฐที่จะจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน ดูแลทุกข์และสุขของประชาชนให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ
ของตน กระจายบริการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร บริการ
สวัสดิการสังคมให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
(๑) งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติ
งานสนับสนุนและจัดตั้งองค์กรภาคประชาชน ประสานงานองค์กรเพื่อการพัฒนา การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
งานบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ งานสวัสดิ ภาพเด็ก เยาวชน และสตรี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
(๒) งานมวลชน มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานส่งเสริมมวลชนสัมพันธ์
งานจัดระบบส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ชุมชน งานราชพิธี งานต้อนรับ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวย
ความสะดวกให้ภาคประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7.5 ฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหัวหน้าฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
(นักบริหารงานสวัส ดิการสังคม ระดับต้น) เป็นผู้ บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่
เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของงานสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาสังคม
(๑) งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานที่ได้รั บมอบหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น งานโครงการพระราชดาริป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด งานพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กตาม พ.ร.บ.2546 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูก
ทอดทิ้ง งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอด ดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ปฏิบัติตน
ไม่เหมาะสมกับวัย งานให้คาปรึกษา แนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) งานเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบงาน งาน
รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน งานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเด็กและเยาวชน งานวิจัย
ข้อมูลชุมชนพื้นฐาน (KPI ชุมชนเข้มแข็ง) งานแผนเทศชุมชน งานจัดทาตัวชี้วัด ระดับเทศบาล และระดับสานัก
งานนวัตกรรมการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานธุรการ การจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การประกวดผลงานเทศบาล งานส่ งเสริมเครือข่ายสมานฉันท์ ประสานงาน และอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-647.6 ส่วนพัฒนาชุมชน มีผู้อานวยการส่วนพัฒนาชุมชน (นั กบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กาหนดนโยบาย การควบคุม กากับ ดูแล และอานวยการดาเนินการของส่วนพัฒนาชุมชน รองรับนโยบายด้าน
การพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านพัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม ดาเนิ นการจั ดระเบี ยบชุมชน สนั บสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งชุมชน
กรรมการชุมชน ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชนและพัฒนากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่ อ น าไปสู่ ชุ ม ชนและสถาบั น ครอบครั ว ที่ เ ข้ ม แข็ ง พึ่ ง ตนเองและแก้ ไ ขปั ญ หาได้ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
ดาเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกระดับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดหาตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คน
ในชุมชนอย่างครบวงจร การช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒ นาการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ประสานการจัดหาแหล่งเงินทุนดาเนินการและช่องทางการ
จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางการตลาด ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการ
เทคโนโลยีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7.7 ฝ่ า ยบริ ห ารงานศู น ย์ บ ริ ก ารผู้ ด้ อ ยโอกาส มี หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารงานศู น ย์ บ ริ ก าร
ผู้ด้อยโอกาส (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนด
นโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการดาเนินงานของศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาศ งานจัดระเบียบ
ชุมชน สถิติ ข้อมูล วิจัย และการพัฒนา งานแก้ไขปัญหาความอยากจน งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การดาเนินการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ทั้งในชุมชนแออัด ชุมชน
กึ่งเมือง ชุมชนเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร และชุ มชนส่วนราชการ ที่เทศบาลนครขอนแก่น จัดตั้งขึ้นตาม
ความต้องการของประชาชน การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ตามความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชากร การจัดให้มีองค์กรภาคประชาชน ในรูปแบบคณะกรรมการกองทุน
การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่ อประโยชน์แก่ชุมชนและทางราชการ การประสานงานกับ
ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนและการปรับปรุง
ชุมชนบุกรุก การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้อย้ายชุมชน การจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่
เหมาะสม กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาจิตใจ การจัดการอบรมให้คาปรึกษาแนะนาให้กับประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนากลุ่ม การส่งเสริมอาชีพของประชาชน เช่น การฝึกอบรมอาชีพ
การประสานงานจั ด หาแหล่ ง จ าหน่ า ยผลผลิ ต การให้ ข่ าวสารด้ านแรงงานแก่ ผู้ ว่า งงานในชุ ม ชน การให้
คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการเกษตร สภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตรในชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑) งานจัดระเบียบชุมชน สถิติ ข้อมูล วิจัย และการพัฒนา มีหน้าที่ควบคุม
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ประสานองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน จัดทา รวบรวมเอกสารรายงาน การติดตาม
ประเมินผล แผนงาน/โครงการ งานสถิติข้อมูลชุมชน งานวิจยั /พัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) งานแก้ไขปัญหาความยากจน มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนหนาแน่นและขุมชนแออัด งานแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้เดือดร้อนและด้อยโอกาส งานกองทุนเงิน
ล้าน SML และชุมชนพอเพียง งานบ้ านมั่นคง งานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ กับผู้เดือดร้อนและด้อย
โอกาส งานบริการให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-65(๓) งานส่งเสริ ม และพัฒนาทรั พยากรมนุาย์ มีห น้ าที่ควบคุ มรับผิ ด ชอบการ
ปฏิบัติงานประสานองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน รวบรวมเอกสารรายงานจานวนครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ
และปัญหาความเดือดร้อน/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนา การเลือกตั้งหรือสรรหา
คณะกรรมการชุมชน การแต่งตั้ง และการหมดสมาชิกภาพกรรมการชุมชนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.8 ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ
ต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การควบคุม กากับดูแล และอานวยการการ
ดาเนินงานของงานพัฒนาชุมชน งานชุมชนเมือง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทาและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
(๑) งานพั ฒนาชุ มชน มี ห น้ าที่ ควบคุ มรั บผิ ดชอบการปฏิบั ติง านพัฒ นาชุม ชน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ (SML) การจัดระเบียบชุมชนเพื่อการ
พัฒ นา การเลื อกตั้งสรรหาคณะกรรมการชุมชน การออกคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน การทาบัตร
ประจาตัวกรรมการชุมชน งานแผนที่ชุมชน การอบรม ประชุมสัมมนา งานทัศนศึกษาดูงานองค์กรชุมชน งาน
กองทุนชุมชนเมืองตลอดจนให้การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐ
(๒) งานชุมชนเมือง มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานชุมชนเมือง การพัฒนา
ที่อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้น้อยในชุมชน (บ้านมั่นคง) งานพัฒนาอาชีพและรายได้ประชาชน การพัฒนาแกนนา
องค์กรชุมชน งานสนับสนุนการพัฒนาองค์กรภาคประชาชน การอบรมแนวทางพัฒนาชุมชน การประสานงาน
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.9 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การ
ควบคุม กากับดูแล และอานวยการดาเนินงานของงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ด้านการขาดแรงงาน ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม จึงจะต้องมีการจัดระเบียบสังคม
ชุมชน ให้ประชาชนมีการเรียนรู้ศักยภาพตนเอง มีความเป็นอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในที่ผ่านมาไม่มีการพัฒนาสินค้าชุมชนที่มีอยู่ทาให้สูญเสียโอกาส การสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ การเผยแพร่โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก และเป็นเอกลักษณ์
ศิลปกรรมท้องถิ่น
(๑) งานส่งเสริ มและพัฒนาอาชี พ มี ห น้าที่ ควบคุ ม รับ ผิ ดชอบ การปฏิบั ติงาน
ประสานงาน กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีคุณค่า มีมาตรฐาน การ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนโดยนาวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิปั ญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
งานวิจัย ต้น แบบมาสร้างสรรค์ผ ลผลิตเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และการเรียนรู้ของชุมชน
เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรืออื่น ๆ ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตร่วมกัน
เพื่อสร้างรายได้และการพัฒนาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-66(๒) งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ มีห น้าที่ควบคุม รับผิ ดชอบ งานที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป การประดิษฐ์เครื่อง
อุปโภค-บริโภค การนาวัสดุ -อุปกรณ์ต่าง ๆ มาทาการแปรรูปหรือประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องจักสาร
ส่งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อ
ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชนการตลาดและการเงิน ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) งานส่งเสริ มและพัฒนาคุณ ภาพของผลิตภัณฑ์ มีห น้าที่ควบคุม รับผิ ดชอบ
การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
การรับรอคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อส่งเสริมด้า นการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
ยอมรับอย่างแพร่ หลาย สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
งานถ่ายโอนภารกิจหลัก งานถ่ายโอนภารกิจการเกษตร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับ
เงิ น ทุ ก ประเภท ตรวจสอบการเก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานการบั ญ ชี งานตรวจสอบพั ส ดุ แ ละการเก็ บ รั ก ษา งาน
ตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และการท าประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น เทศบาล และงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
9. กองการเจ้าหน้าที่ มีผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เป็น ผู้บั งคับบั ญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีห น้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การกาหนด
นโยบาย การควบคุม กากับ ดูแล และอานวยการดาเนินการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง
อัตรากาลัง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้
9.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )
เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม
กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารทั่วไป งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานครูเทศบาล
1) งานบริหารทั่วไป
1. งานธุรการ
2. งานสารบรรณ
3. งานการเงินและบัญชี
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
5. งานแผนและงบประมาณ
5. งานเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ

-676. งานเบิกจ่ายเงินประกันสังคม
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
2) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานครูเทศบาล
1. เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว เงินวิทยะฐานะ เงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง (โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเดือน

2.จัดทาทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว
เงินวิทยะฐานะฯลฯ ) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.จัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4. จัดทาคาขอรับงบประมาณ (แบบ มท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) เงินเดือน ฯลฯ จากสานัก
งบประมาณ
5. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนองบประมาณกับ ส.ส. และ ส.ว.
6. การเบิกจ่ายเงิน และนาส่งเงิน ก.บ.ข. ในระบบ MS-Web
7. งานเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญและบาเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจา เงินบาเหน็จดารงชีพ
เงินบาเหน็จตกทอด และเงินช่วยเหลือพิเศษ
8. งานจัดทาคาขอรับเงินบาเหน็จบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ เงินบาเหน็จตกทอด และเงิน
ช่วยเหลือพิเศษ
9. งานจัดทาคาขอรับงบประมาณ (แบบ มท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) เงินบาเหน็จบานาญ
เงินบาเหน็จดารงชีพ เงินบาเหน็จตกทอด และเงินช่วยเหลือพิเศษ
10. งานจัดทาทะเบียนคุมเงินอุดหนุนบาเหน็จบานาญ เงินบาเหน็จดารงชีพ เงินบาเหน็จตกทอด
และเงินช่วยเหลือพิเศษ
11. งานจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้าราชการบานาญ
พนักงานครูเทศบาล
12. งานจัดทาหนังสือและนาส่งรายละเอียดการหักเงินนาส่ง ชพค. ชพส. ขค.ขก. ให้กับ
สานักงาน สก.สค.จังหวัดขอนแก่น
13. งานจัดทาคาขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบานาญพนักงานครูเทศบาล
14. งานเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร และนาจ่ายเงินให้โรงเรียน เพื่อจ่ายเงินให้กับพนักงาน
ครูเทศบาลในสังกัด
15. งานจัดทาทะเบียนคุมเงินค่าการศึกษาบุตร
16. งานจัดทาคาขอรับงบประมาณ (แบบ มท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) เงินค่าการศึกษาบุตร
17. งานเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล
18. งานจัดทาทะเบียนคุมเงินค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล
19. งานตรวจสอบ เสนอคาขอรับเงินค่าเช่าบ้านพนักงานครูเทศบาล
20. งานจัดทาคาของประมาณ (แบบ มท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) เงินค่าเช่าบ้าน

-689.2 ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากาลัง มีหัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากาลัง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนและอานวยความสะดวกใน
การดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล งานการ
เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
1) งานการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลัง
2. การกาหนดตาแหน่งและการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
4. การให้พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการ
5. การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
6. งานเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานเทศบาล
7. งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
8. การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การสอบ
คัดเลือกเพื่อรับโอน
9. งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
10. การขอรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
11. การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
12. งานจัดทา ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
13. งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
14. งานแจ้งเข้า-ออกระบบวันลาของเทศบาล
15. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
2) งานการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจา
2. งานเกี่ยวกับค่าจ้าง และค่าตอบแทน
3. งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลัง
4. การกาหนดตาแหน่งพนักงานจ้าง
5. งานบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง
6. การให้พนักงานจ้างพ้นจากราชการ
7. งานจัดทา ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
8. งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
9. งานแจ้งเข้า-ออกระบบวันลาของเทศบาล
10. งานแจ้งเข้า – ออกประกันสังคมพนักงานจ้าง
11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

-699.3 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน พร้อมทั้งควบคุ ม
กากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานสิทธิสวัสดิการ งานจัดทาและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
1) งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. การวางแผนพัฒนาบุคลากร
2. งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายพัฒนาบุคลากร
3. งานฝึกอบรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
4. งานพิจารณาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
5. งานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
6. งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
7. งานส่งเสริมและจัดทามาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8. งานจัดทามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
9. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
10. งานตรวจติดตามและประเมินผล
11. งานรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน
12. ปฏิบัติงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมา
2) งานสิทธิสวัสดิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานลาทุกประเภท
2. งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
3. งานสิทธิประโยชน์ประกันสังคมพนักงานจ้าง
4. การประชาสัมพันธ์และปรับปรุงงานด้านบริหารงานสิทธิสวัสดิการและอื่น ๆ
5. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. งานจัดทาและรวบรวมประเมินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
7. การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
8. การออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
9. การออกบัตรประจาตัวพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง และข้าราชการบานาญ
10. งานควบคุมระบบวันลาของเทศบาล
11. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลนครขอนแก่น
12. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
3) งานจัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานวางระบบและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองการเจ้าหน้าที่
2. งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของกองการเจ้าหน้าที่
3. งานพัฒนาเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่
4. งานให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

