แบบรายงาน
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ วิธีการดาเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๗ (๑) – (๓)
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครขอนแก่น

๒. โครงสร้าง และการจัดองค์กรในการดาเนินงาน (มาตรา ๗) (๑)
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงานและสรุ ปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญตามโครงสร้างขององค์กร
เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย
๑) สภาเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน จํานวน ๒๔ คน มีหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนของปวงชนในเขตเทศบาล ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบหรื อกฎหมาย
กําหนด โดยมี ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่ น จํานวน ๑ คน และรองประธานสภาเทศบาล จํานวน ๑ คน ซึ่ งผูว้ ่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลนครขอนแก่น
๑.๑ ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น มีหน้าที่ดาํ เนินกิจการของสภาเทศบาลนคร
ขอนแก่น ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลและมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
๑.๒ รองประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น มีหน้าที่กระทํากิจการแทนประธาน สภาเทศบาลในเมื่อ
ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
๒) นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น จํานวน ๑ คน ซึ่ งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ กําหนดนโยบายโดยไม่ขดั ต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริ หารราชการของเทศบาลให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย
๒.๒ สั่ง อนุญาต และอนุมตั ิเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
๒.๓ แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี
๒.๔ วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
๒.๕ รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ
๒.๖ ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายเทศบาลและกฎหมายอื่นบัญญัติไว้
๒.๗ ควบคุ มและรับผิดชอบในการบริ หารกิ จการของเทศบาล และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
๓) รองนายกเทศมนตรี นครขอนแก่ น จํานวน ๔ คน ซึ่ งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี นคร
ขอนแก่น ซึ่ งมิใช่ สมาชิ กสภาเทศบาลนครขอนแก่น มีหน้าที่ เป็ นผูช้ ่ วยเหลื อในการบริ หารราชการของเทศบาลตามที่
นายกเทศมนตรี มอบหมาย
๔) เลขานุ การนายกเทศมนตรี นครขอนแก่น จํานวน ๔ คน ซึ่ งมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น และมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย

๕) ปลัดเทศบาล (นักบริ หารงานท้องถิ่น ระดับสู ง) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่ องที่นายกเทศมนตรี สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลเรื่ องที่กฎหมายหรื อ
ระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล เรื่ องซึ่ งตกลงกันไม่ได้ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บงั คับ
บัญชา เรื่ องในหน้าที่สํานักงานเทศบาล เรื่ องที่หวั หน้าส่ วนราชการเห็นเป็ นปั ญหาและเสนอมาเพื่อรับคําวินิจฉัยหรื อใน
กรณี พิเศษอื่นใด เรื่ องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะเรื่ องที่หวั หน้าส่ วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
๖) รองปลัดเทศบาล (นัก บริ ห ารงานท้อ งถิ่ น ระดับ สู ง )จํา นวน ๑ คน เป็ นผูบ้ ัง คับ บัญ ชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลรองจากปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่ องที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ระบุ ให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับนั้นมิ ได้กาํ หนดในเรื่ องการมอบ
อํานาจไว้เป็ นอย่างอื่น และปลัดเทศบาลได้มอบอํานาจโดยทําเป็ นหนังสื อให้รองปลัดเทศบาลปฏิบตั ิราชการแทน
๗) รองปลัดเทศบาล (นักบริ หารงานท้องถิ่ น ระดับกลาง)จํานวน ๒ คน เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลรองจากปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่ องที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ระบุ ให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับนั้นมิ ได้กาํ หนดในเรื่ องการมอบ
อํานาจไว้เป็ นอย่างอื่น และปลัดเทศบาลได้มอบอํานาจโดยทําเป็ นหนังสื อให้รองปลัดเทศบาลปฏิบตั ิราชการแทน
๘) สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่น แบ่งส่ วนราชการ ดังนี้
๑. สานักปลัดเทศบาล มีหวั หน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับกลาง) เป็ นผูบ้ งั คับ
บัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทัว่ ไปของเทศบาล

ฝ่ ายบริ หารงาน

ทัว่ ไป ฝ่ ายอํานวยการ ฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมและกระจายอํานาจ ฝ่ ายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน ฝ่ ายส่ งเสริ มระบบการขนส่ งและการจราจร ฝ่ ายการประชุ มและกิ จการ
สภา ฝ่ ายสํานักเลขานุการนายกเทศมนตรี และราชการที่มิได้กาํ หนดให้
เป็ นหน้าที่ของกอง หรื อส่ วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและเร่ งรัดการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการ
ในเทศบาลให้เป็ นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบตั ิราชการของเทศบาล และควบคุ มการปฏิบตั ิงานธุ รการ
ประกอบด้วยส่ วนงานภายใน ดังนี้
๑.๑. ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป มีหวั หน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมี หน้าที่ เกี่ ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุ ม กํากับ ดู แล และ
อํานวยการการดําเนินงานของงานธุรการและงานสารบรรณ
๑) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการเงินและบัญชี
(๒) งานพัสดุ
(๓) งานรัฐพิธี
(๔) งานต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน
(๕) งานรับ - ส่ ง ไปรษณี ย ์
(๖) งานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยูเ่ วรยามรักษาความปลอดภัยในสํานักงาน

(๗) งานเสนอหนังสื อ
(๘) งานยานพาหนะ
(๙) งานประสานงาน
(๑๐) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานการกุศล งานปฏิคม
๒) งานสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ลงทะเบียนรับหนังสื อราชการภายนอก
(๒) ลงทะเบียนส่ งหนังสื อราชการภายนอก
(๓) ควบคุมและออกเลขที่คาํ สั่ง
(๔) ควบคุมและออกเลขที่ประกาศ
(๕) ติดตามงานและประสานงานภายนอกและภายในสํานักงาน
(๖) จัดทํารายงานสรุ ปหนังสื อรับ - ส่ ง ประจําปี
๑.๒ ฝ่ ายอานวยการ มีหวั หน้าฝ่ ายอํานวยการ (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
พนัก งานเทศบาลและลู ก จ้า ง โดยมี หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การกํา หนดนโยบาย การควบคุ ม กํา กับ ดู แ ล และอํา นวยการการ
ดําเนินงานของงานแผนและงบประมาณ งานบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและวิเทศ

สัมพันธ์
๑) งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทุกระดับและการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา
(๒) การจัดทําเรื่ องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการ
ติดตามประเมินผล
(๓) การจัดระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล พร้อมการรายงาน
(๔) การจัดทําโครงการต่าง ๆ เช่น การติดตามประเมินผล
(๕) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริ หารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๔) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(๕) งานปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานบุคคล
(๖) งานประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(๗) งานขออนุมตั ิปรับปรุ งตําแหน่งและอัตรากําลัง
(๘) งานพัฒนาบุคลากร

(๙) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้าง การให้บาํ เหน็จความชอบ
เป็ นกรณี พิเศษ
(๑๐) งานประกันสังคมลูกจ้างเทศบาล
(๑๑) งานการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานการท่องเทีย่ วและวิเทศสั มพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานส่ งเสริ มและเผยแพร่ การท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล
(๒) งานควบคุมกิจการการบริ หารท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล
(๓) งานต้อนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกและบริ การนําเที่ยว รวมทั้งดําเนิ นธุ รกิ จ
การท่องเที่ยว
(๔) งานประชาสัมพันธ์ ให้คาํ แนะนํา เผยแพร่ ความรู ้ เกี่ ยวกับแหล่ งท่องเที่ยว หรื อ
กิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเขตเทศบาล
(๕) งานศึ กษาวิเคราะห์ ปั ญหาเกี่ ยวกับแหล่ งท่ องเที่ ยว ธุ รกิ จและบริ การ ท่ องเที่ ยว
ตลอดจนปั จจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยูแ่ ล้ว
(๖) งานกําหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล และให้
คําแนะนําปรึ กษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็ นไปตามแผน
(๗) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุ ปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการ
เกี่ยวกับการติดต่อความร่ วมมือและความช่ วยเหลื อจากต่างประเทศในเรื่ อง ทุนการศึกษา ฝึ กอบรม วิจยั หรื อดูงานความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการและอื่นๆ
(๘) แปลเอกสารและโต้ตอบหนังสื อภาษาต่างประเทศเป็ นต้น
(๙) ฝึ กอบรม ตอบปั ญหาและชี้ แจ้งเรื่ องต่างๆ เกี่ ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่ วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่ วนราชการที่สังกัด
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓

ฝ่ ายปกครอง มีหวั หน้าฝ่ ายปกครอง (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา

พนัก งานเทศบาลและลู ก จ้า ง โดยมี หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การกํา หนดนโยบาย การควบคุ ม กํา กับ ดู แ ล และอํา นวยการการ
ดําเนินงานของงานเทศกิจ งานควบคุมการจราจร งานรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คง
๑) งานเทศกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่อาจ
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและเหตุรําคาญ
(๒) งานควบคุมตรวจสอบ และดําเนินการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

(๓) งานประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย การรักษาความสะอาดและความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(๔) งานการควบคุมและดูและดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ของบ้านเมือง
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานควบคุมการจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยด้านการจราจร
(๒) งานจัดระบบการจราจรภายในเขตเทศบาล
(๓) งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการจราจร
(๔) งานวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาระบบการจราจร
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความมั่งคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุ มตรวจสอบและการขออนุ ญาตกิ จการค้า /สถานประกอบการ/สถาน
บันเทิงที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและเหตุรําคาญ
(๒) งานประสานงานกับจังหวัด อําเภอ และหน่ วยของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ใน
พื้นที่ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คง
(๓) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน หรื อโครงการที่เกี่ยว
ข้องกับความมัน่ คงแห่งชาติ
(๔) งานทางด้านกฎหมาย งานสอบสวน ควบคุ มการตรวจสอบ และดําเนิ นการให้
เป็ นไปตามเทศบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) งานที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ฝ่ ายส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมและการกระจายอานาจ มีหวั หน้าฝ่ ายส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมและ
กระจายอํานาจ (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการการดําเนิ นงานของงานส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม งานกระจาย
อํานาจและงานรับฟังความคิดเห็น
๑) งานส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชน
(๒) งานวิเคราะห์ภาระกิจการให้ภาคประชาชนหรื อชุมชนเข้ามีส่วนร่ วม
การบริ หารงานราชการเทศบาล
(๓) งานรับผิดชอบการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
(๔) งานเรี ยนรู ้และพัฒนาการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานกระจายอานาจ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานศึกษาแนวทางการกระจายอํานาจแก่ชุมชน
(๒) งานวิเคราะห์ภารกิจปริ มาณงานเพื่อถ่ายโอนแก่องค์กรชุมชน
(๓) งานรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นชุมชนตามภารกิจถ่ายโอน
(๔) งานควบคุมตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานที่ถ่ายโอนแก่ชุมชน
(๕) งานเรี ยนรู ้และพัฒนาการถ่ายโอนภารกิจแก่ชุมชน
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับมอบหมาย
๓) งานรับฟังความคิดเห็น มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานศึกษาแนวทางกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(๒) งานวิเคราะห์ความคิดเห็นปั ญหาข้อร้องทุกข์ของประชาชนด้านต่าง ๆ
(๓) งานรับผิดชอบการจัดทําประชามติและประชาพิจารณ์ตามกฎหมาย
(๔) งานประมวลความคิดเห็นประชาชนและสรุ ปรายงานพร้อมแนวทางแก้ไข
(๕) งานเรี ยนรู ้และพัฒนาการถ่ายโอนภารกิจแก่ชุมชน
(๖) งานรับเรื่ องราวร้องทุกข์ และร้องเรี ยน
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๑.๕

ฝ่ ายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหัวหน้าฝ่ ายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นัก

บริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การ
ควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการการดําเนินงานของงานธุ รการ งานป้ องกันและระงับอัคคีภยั งานระบบความปลอดภัย
งานสถานีดบั เพลิง และงานส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมภาคประชาชน
๑) งานแผนป้ องกันภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของฝ่ ายป้ องกันฯ
(๒) งานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๓) งานตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๔) งานรับเรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์
(๕) งานจัดทําแผนเกี่ยวกับฝ่ ายป้ องกันฯ
๒) งานป้ องกันและระงับอัคคีภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้ องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) งานตรวจอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภยั ได้ง่าย
(๓) งานควบคุมและตรวจสถานที่ของนายตรวจอัคคีภยั
(๔) งานควบคุมกําจัดหรื อทําลายสิ่ งที่อาจเกิดอัคคีภยั ในสถานที่
๓) งานระบบความปลอดภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานทําแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่

(๒) งานส่ งเสริ มการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๓) งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย
(๔) งานตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่
๔) งานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้ องกันและระงับอัคคีภยั
(๓) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรี ยมและอํานวยความสะดวกในการป้ องกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(๔) งานจัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝึ กซ้อมและดําเนินการตามแผน
(๖) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๗) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทําความเห็น สรุ ป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดําเนินการ
ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๕) งานสถานีดับเพลิงเมืองเก่า มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้ องกันและระงับอัคคีภยั
(๓) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรี ยมและอํานวยความสะดวกในการ
ป้ องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(๔) งานจัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝึ กซ้อมและดําเนินการตามแผน
(๖) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๗) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทําความเห็น สรุ ป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ดําเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย
วาตภัย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๖) งานสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้ องกันและระงับอัคคีภยั
(๓) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรี ยมและอํานวยความสะดวกในการป้ องกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ

(๔) งานจัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝึ กซ้อมและดําเนินการตามแผน
(๖) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๗) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทําความเห็น สรุ ป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดําเนิ นการด้าน
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๗) งานส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมภาคประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๒) งานวางแผนและดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๓) งานส่ งเสริ มกิจการอาสาสมัครป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ ายพลเรื อน
(๔) งานส่ งเสริ มพัฒนาความเข้มแข็งการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาคประชาชน
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๘) งานกู้ภัยและบรรเทาภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานทําแผนการตรวจระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๒) งานส่ งเสริ มการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
(๓) งานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย
(๔) งานตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่
๙) งานสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้ าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๒) งานป้ องกันและระงับอัคคีภยั
(๓) งานตรวจสอบ ควบคุ มดู แลในการจัดเตรี ยมและอํานวยความสะดวกในการป้ องกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(๔) งานจัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานฝึ กซ้อมและดําเนินการตามแผน
(๖) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๗) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทําความเห็น สรุ ป รายงาน เสนอแนะรวมทั้งดําเนินการ
ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐) งานฝึ กอบรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานป้ องกันและระงับอัคคีภยั

(๒) งานตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลในการจัดเตรี ย มและอํานวยความสะดวกในการ
ป้ องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(๓) งานจัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) งานฝึ กซ้อมและดําเนินการตามแผน
(๕) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทําความเห็น สรุ ป รายงาน เสนอแนะรวมทั้ง
ดําเนิ นการด้านกฎหมาย และระเบี ยบเกี่ ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่ น อุทกภัย
วาตภัย
(๖) งานอบรมรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานศึกษา
(๗) งานอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ให้ส่วนราชการ
(๘) งานอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ให้สถานประกอบการ
(๙) งานฝึ กอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟให้ส่วนราชการ
(๑๐) งานฝึ กอบรมการดับ เพลิ ง เบื้ อ งต้น และการฝึ กซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟให้ ส ถาน
ประกอบการ
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๖ ฝ่ ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน มีหวั หน้าฝ่ ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการการดําเนิ นงานของงานทะเบียนราษฎร ๑ และ ๒ และงานส่ งเสริ ม
การเลือกตั้งและศูนย์บริ การร่ วม
๑) งานทะเบียนราษฎร ๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๓) งานปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานทะเบียนราษฎร ๒ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติบตั รประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖
(๒) งานตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๓) งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานทะเบียนราษฎร ๓ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบังคับการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) งานบังคับการตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘

(๓) งานปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) งานส่ งเสริมการเลือกตั้งและศูนย์ บริการร่ วม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเลือกตั้งทุกระดับ
(๒) งานส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
(๓) การให้บริ การศูนย์บริ การร่ วมของเทศบาลนครขอนแก่น
(๔) งานประสานงานกับหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
ศูนย์บริ การร่ วม
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๗) ฝ่ ายส่ งเสริมระบบการขนส่ ง มีหวั หน้าฝ่ ายระบบการขนส่ ง (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมี หน้าที่เกี่ ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุ ม กํากับดู แล และ
อํานวยการการดําเนิ นงานของงานแผนระบบการขนส่ ง งานสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยการ และงานสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารปรั บ
อากาศ
๑) งานแผนระบบการขนส่ ง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดระบบการขนส่ ง และธุ รกิจการขนส่ ง
(๒) งานการวางแผนระบบการขนส่ งและการจราจร
(๓) งานพัฒนาการบริ การและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ ง
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานสถานีขนส่ งผู้โดยสาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการบริ หารจัดการสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารจังหวัดขอนแก่น
(๒) งานการควบคุมการเดินรถโดยสารเข้า-ออกสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(๓) งานการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารตามภารกิจ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานสถานีขนส่ งผู้โดยสารรถปรับอากาศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการบริ หารจัดการสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารรถปรับอากาศ
(๒) งานการควบคุมการเดินรถโดยสารเข้า - ออกสถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร
รถปรับอากาศ
(๓) งานการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสารตามภารกิจ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการเงินและบัญชี

(๒) งานจัดซื้ อจัดจ้าง
(๓) งานจัดเก็บรายได้ของสถานีขนส่ ง
(๔) งานงบประมาณ
(๕) งานจัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานทุกประเภท
๑.๘ ฝ่ ายสานักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี มีหวั หน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไป
ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานและลู กจ้าง โดยมี หน้าที่ เกี่ ยวกับการควบคุ ม กํากับดู แล โครงการงาน สํานัก
นายกเทศมนตรี และอํานวยการดําเนิ นงานของสํานักงานนายกเทศมนตรี งานรับเรื่ องร้องเรี ยน สํานักปลัดเทศบาล มี
หน้าที่เกี่ยวกับ
๑) งานสานักงานนายกเทศมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทําทะเบียนรับ - ส่ ง หนังสื อภายนอก งานสํานักนายกเทศมนตรี
(๒) จัดทําทะเบียนรับ - ส่ ง หนังสื อภายใน งานสํานักนายกเทศมนตรี
(๓) จัดเก็บเอกสาร และเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ กฎและข้อบังคับใน
การปฏิ บ ัติ ร าชการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
(๔) เสนอหนั ง สื อ จากภายนอก - ภายใน หน่ ว ยงานต่ อ คณะผู ้บ ริ หาร งานสํ า นั ก
นายกเทศมนตรี
(๕) จัดพิมพ์หนังสื อราชการ คําสั่ง และรายงานต่าง ๆ ของงานสํานักนายกเทศมนตรี
(๖) จัดทําการลา ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๗) จัดทําหนังสื อเชิ ญประชุมในการประชุ มคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล หรื อการ
ประชุมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในงานสํานักนายกเทศมนตรี
(๘) รั บ ผิดชอบงานด้า นเลขานุ ก าร การจัด ทํา วาระงาน การจัด ทํา แผนการเดิ น ทางไป
ต่างจังหวัด ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๙) จัดทําหนังสื อขออนุญาตเดินทางไปราชการและออกเขตจังหวัดให้นายกเทศมนตรี และ
ประธานสภาเทศบาล
(๑๐) งานจัดทํารายงานการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
(๑๑) การติ ดต่อ หารื อ และประสานความสัม พันธ์ ก ับ หน่ วยงานทั้ง ภายนอกและภายใน
หน่วยงาน
(๑๒) ร่ าง โต้ตอบหนังสื อประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายในงานสํานักนายกเทศมนตรี

(๑๓) จัด ทํา การนัดหมายและการทํา ปฏิ ทิ น การนัด หมายให้น ายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตลอดจนจัดเตรี ยมเอกสาร และเตรี ยมผูท้ ี่เกี่ยวข้องพร้อมสิ่ งต่าง ๆ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องในการนัดหมาย
(๑๔) ดูแลความเรี ยบร้อยบนโต๊ะทํางานของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๑๕) งานจัดเตรี ยมเอกสารการประชุมของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๑๖) งานดู แล รักษา จัดเตรี ยม ประสานงานให้บริ การแก่ผปู ้ ระชุ มในเรื่ องสถานที่ประชุ ม
และบริ การให้การต้อนรับ นํ้าชา กาแฟ แก่ผปู ้ ระชุมและผูม้ ารับบริ การติดต่องาน งานสํานักนายกเทศมนตรี
(๑๗) จัดทําทะเบียนนัดหมายของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๑๘) จัดทํา ทะเบี ยนการประชุ มของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี แยกเป็ น
ประเภท หมวดหมู่
(๑๙) จัดทําทะเบียนบันทึกผูม้ าติดต่อ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๒๐) รับผิดชอบในการวิเคราะห์ กลัน่ กรอง และตรวจสอบเอกสาร รายงานต่าง ๆที่เสนอ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ลงนามให้ความเห็นชอบ
(๒๑) จัด ทํา ทะเบี ย นหนั ง สื อ ควบคุ ม เอกสาร บั น ทึ ก รายงานต่ า ง ๆ ที่ นํ า เสนอ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
(๒๒) ควบคุ ม ดู แล อํานวยความสะดวกในการจัดเตรี ย มการประชุ ม นัดหมายการเชิ ญ
ประชุมและการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม งานสํานักนายกเทศมนตรี
(๒๓) รวบรวมคําสั่งและประกาศ การแต่งตั้ง และพ้นจากตําแหน่ง ของสมาชิ กสภาเทศบาล
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(๒๔) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานรับเรื่ องร้ องเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) รับเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล และผูบ้ ริ หารเทศบาล
(๒) จัดทําทะเบี ยนหนังสื อรั บ - ส่ ง เรื่ องร้ องเรี ย น และทะเบี ยนหนัง สื อรั บ - ส่ ง เรื่ อง
ร้องเรี ยนแยกตามประเภทและหมวดหมู่ เรื่ องร้องเรี ยน
(๓) ส่ งเรื่ องร้องเรี ยนไปยังสํานัก /กอง/ฝ่ าย/งานที่เกี่ยวข้อง นําไปดําเนินการแก้ไข
(๔) จัดทําบันทึกติดตามงาน และรายงานผลการแก้ไขปั ญหาตามคําร้ อง โดยประสานกับ
เจ้าหน้าที่ที่นาํ เรื่ องคําร้องไปแก้ไข
(๕) รายงานผลการดําเนินงาน การแก้ไขปั ญหาตามคําร้องต่อประชาชน,สมาชิกสภาเทศบาล
,ผูบ้ ริ หารงานเทศบาล หรื อผูย้ นื่ คําร้องเรี ยนทราบผลการแก้ไขปั ญหาคําร้องให้ทราบทางไปรษณี ย ์ หรื อโทรศัพท์
(๖) ควบคุมดูแลติดตามให้คาํ ปรึ กษา และตรวจสอบผลการดําเนิ นงาน แก้ไขปั ญหาตามคํา
ร้องเรี ยนและจัดทํารายงานข้อมูลสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องร้องเรี ยน ให้ผบู ้ ริ หารทราบอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกสัปดาห์

(๗) ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน ควบคุมให้คาํ ปรึ กษา ติดตามประเมินผลและ
แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิงาน ตามคําร้องเรี ยนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๘) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับมอบหมาย
๑.๙ ฝ่ ายการประชุ มและกิจการสภา มีหวั หน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแลการประชุมของนายกเทศมนตรี สมาชิ ก
สภาเทศบาล และหัวหน้าส่ วนการงาน เทศบาลนครขอนแก่นและส่ งเสริ มกิจการของสภาเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
๑) งานการประชุ ม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดเตรี ยมเอกสารการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น
(๒) จัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น
(๓) จัดเตรี ยมเอกสารการประชุมคณะผูบ้ ริ หารและหัวหน้าส่ วนงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น
(๔) จัดทํารายงานการประชุ มคณะผูบ้ ริ หารและหัวหน้าส่ วนงานเทศบาลนครขอนแก่น
(๕) จัดทําทะเบียนรับ - ส่ งหนังสื อ งานการประชุมและกิจการสภา
(๖) การจองห้องประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น
(๗) ถอดเทปการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น และการประชุมคณะผูบ้ ริ หาร
และหัวหน้าส่ วนงานฯ
(๘)

จัดเตรี ยมเอกสารการประชุ มสันนิ บาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่ น ประกอบด้วย

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น จํานวน ๓๒ เทศบาล ๖๔ คน
(๙) จัดทํารายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลนครขอนแก่น
(๑๐) จัดเตรี ยมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และเลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด จํานวน ๑๙ เทศบาล ๓๘ คน
(๑๑) จัดทํารายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๒) ถอดเทปการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๓) จัดเตรี ยมเอกสารการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด จํานวน ๓๕๔ เทศบาล ๗๐๘ คน
(๑๔) จัดทํารายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๕) ถอดเทปการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๑๖) ติดต่อ หารื อ และประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
(๑๗) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานส่ งเสริมกิจการสภา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทําทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบ้ ริ หาร

(๒) จัดทําทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบ้ ริ หาร
(๓) จัดทําบัตรประจําตัวสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบ้ ริ หาร
(๔) การลาของสมาชิกสภาเทศบาล
(๕)

จัดทําพิมพ์หนังสื อราชการ คําสั่ง และประกาศ การแต่งตั้งและพ้นจากตําแหน่ งของ

สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(๖) การศึกษาฝึ กอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล
(๗) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒. ส านั กการคลัง มี ผูอ้ าํ นวยการสํานักการคลัง (นักบริ หารงานการคลัง ระดับสู ง )
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ

เป็ น

การนําส่ งเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ
บํานาญ เงิ นอื่ น ๆ งานเกี่ ยวกับการจัดทํางบประมาณ สถานะทางการเงิ น การจัดสรรเงิ นต่าง ๆ การจัดทําบัญชี ทุ ก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม

การเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งาน

เกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่ วนราชการภายใน ดังนี้
๒.๑ ฝ่ ายอานวยการ มี หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการการ
ดําเนินงานของงานธุรการของสํานักการคลัง
๑) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานโต้ตอบหนังสื อราชการของสํานักการคลัง
(๒) งานลงรับ-ส่ ง หนังสื อราชการของสํานักการคลัง
(๓) งานควบคุมเก็บรักษาเอกสารและหนังสื อราชการ
(๔) งานการวางระบบการควบคุมภายในของสํานักการคลัง
(๕) งานจัดทํากรอบอัตรากําลังของสํานักการคลัง
(๖) งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของสํานักการคลัง
(๗) งานการจัดทําเกี่ยวกับสวัสดิการของเทศบาลนครขอนแก่น
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานจดทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ตั้งใหม่)
(๒) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
(๓) การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิ ชย์กิจ
(๔) การจดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

(๕) การจัดทําทะเบียนคุมแฟ้มทะเบียนพาณิ ชย์
(๖) การจัดทํารายงานการจดทะเบียนพาณิ ชย์
(๗) การขอตรวจ คัดสําเนา รับรองสําเนาเอกสา ใบทะเบียนพาณิ ชย์
(๘) การตรวจสอบเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายทะเบียนพาณิ ชย์
(๙) งานอื่น ๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งการหรื อมอบหมาย
๓) งานบริหารทัว่ ไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริ หารงานทัว่ ไปหรื องานเลขานุการ
(๒) งานวางแผนเกี่ยวกับการจัดระบบงานต่าง ๆ
(๓) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ฝ่ ายวิชาการและแผนงาน มีหัวหน้าฝ่ ายวิชาการและแผนงาน (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดู แล
การดําเนินการของงานวิชาการและแผนงาน สํานักการคลัง
๑) งานวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลของสํานักการคลัง
(๒) งานการจัดทําประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสํานักการคลัง
(๓) งานการวิเคราะห์รายได้ของสํานักการคลัง
(๔) งานการรายงานข้อมูลของสํานักการคลัง
(๕) งานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพื่อกําหนดเป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์และ KPI ตาม
กรอบ Balanced Scorecard ของสํานักการคลัง
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนบริ หารการคลัง มี ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ หารการคลัง (นักบริ หารงานการคลัง ระดับกลาง) เป็ น
ผูบ้ งั คับ บัญ ชาพนัก งานเทศบาลและลู ก จ้า ง โดยมี ห น้า ที่ เ กี่ ย วกับ การกํา หนดนโยบาย การควบคุ ม กํา กับ ดู แ ล และ
อํานวยการการดําเนินงานของฝ่ ายการเงินและการบัญชี ฝ่ ายสถิติการคลัง ฝ่ ายระเบียบการคลัง ฝ่ ายพัสดุและทรัพย์สิน
๒.๓ ฝ่ ายการเงินและบัญชี มีหัวหน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี (นักบริ หารงานการคลัง ระดับต้น ) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนด
มาตรการและแผนการดําเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี
๑) งานจัดทารายงานประจาวัน เดือน ปี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทํารายงานสถานะการเงินเป็ นประจําทุกวันที่มีการ รับ - จ่ายเงิน
เพื่อเสนอกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคน ลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจําวัน

(๒) จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร เพื่อพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกับ
บัญชีแยกประเภททุกบัญชีของส่ วนราชการ
(๓) บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดรับเป็ นประจําทุกวันที่มีรายการรับเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั
(๔) สรุ ปบัญชีรายการรับเงินทุกสิ้ นเดือน ในใบผ่านรายการมาตรฐาน ๑ เพื่อผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท
(๕) บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย เป็ นประจําทุกวันที่มีรายการจ่ายเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
(๖) สรุ ปบัญชีรายการจ่ายเงินทุกสิ้ นเดือน ในใบผ่านรายการมาตรฐาน ๒ เพื่อผ่าน
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท
(๗) บันทึกบัญชีใบผ่านรายการรายรับ ในใบผ่านรายการมาตรฐาน ๓ เพื่อผ่านรายการไป
ยังบัญชีแยกประเภท
(๘) จัดทําใบผ่านรายการทัว่ ไป เพื่อปรับปรุ งบัญชี เมื่อมีการบันทึกบัญชีผดิ ประเภท โดย
ผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภททุกสิ้ นเดือน
(๙) บันทึกบัญชีในสมุดแยกประเภททุกสิ้ นเดือน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั
(๑๐) จัดทํารายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ทุกสิ้ นเดือน เพื่อนําเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ทราบ
(๑๑) จัดทํางบทดลองและรายการรับจริ ง ประกอบงบทดลองประจําเดือน จากสมุดบัญชี
แยกประเภท เพื่อนําเสนอผูบ้ ริ หาร
(๑๒) จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมสะสมพร้อมทั้งบันทึกการส่ งใช้เงินยืมสะสมและ
จัดทําสรุ ปยอดลูกหนี้คงเหลือให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
(๑๓) จัดทําทะเบียนคุมเงินหลักประกันซอง พร้อมทั้งสรุ ปยอดการรับจ่ายคืนเงินคงเหลือ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(๑๔) จัดทําทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น ๆ พร้อมทั้งสรุ ปยอดการ รับ - จ่ายคืนเงินคงเหลือ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(๑๕) จัดทํารายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้เป็ นประจําทุกเดือน เพื่อเสนอ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นประกอบการบริ หารงบประมาณ
(๑๖) จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เพื่อส่ งให้ สตง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วนั
สิ้ นปี งบประมาณและส่ งสําเนาให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด คลังจังหวัด สํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
(๑๗) ทุกวันสิ้ นปี งบประมาณดําเนินการปิ ดบัญชี รายรับ - รายจ่าย และกันยอดเงินสะสม
ประจําปี ไว้ร้อยละ ๒๕ ของทุกปี พร้อมทั้งจัดทํางบเงินสะสม

(๑๘) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและดําเนินการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
สําหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-LAAS) ทั้งระบบประกอบด้วย ระบบงบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้าง การ
เบิกจ่าย การจัดเก็บรายได้ในส่ วนที่จดั เก็บเอง การรับเงินอุดหนุ นที่รัฐจัดสรรให้และการรับเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
(๑๙) เสนอรายงานการเงินเป็ นประจําทุกเดือน ในการประชุมประจําเดือนของสํานักงาน
พร้อมทั้งวิเคราะห์
(๒๐) ตรวจสอบและดําเนินการรับเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจทุกประเภท ส่ งให้ฝ่ายพัฒนา
รายได้ บันทึกรับเงินเป็ นรายรับของสํานักงาน
(๒๑) ควบคุม ดูแล บัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักงาน พร้อมทั้งการบริ หารเงินฝาก
ธนาคารเพื่อก่อให้เกิดรายได้เป็ นไปอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์แก่ทางราชการ
(๒๒) ประสานเจ้าหน้าที่ทุกสํานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและให้ความร่ วมมือในการจัดเตรี ยม
ข้อมูลและเอกสารเพื่อการตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของ สตง.
(๒๓) สนับสนุนข้อมูลด้านฐานะการคลังของสํานักงาน เพื่อประกอบการขอกูเ้ งิน
เทศบาล
๒) งานจัดทาเช็ค ทาเอกสารจ่ ายเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทําเช็ค/ใบถอน พร้อมทั้งรายงานการจัดทําเช็ค/ใบถอน โดยเสนอหัวหน้า
หน่วยงานคลังเสนอผ่านปลัดเทศบาล เพื่อนําเสนอให้ผบู ้ ริ หารเบิกเงินจากธนาคารให้ผมู ้ ีสิทธิ์ รับเงิน
(๒) ควบคุมการเบิกจ่ายสมุดเช็คจากธนาคาร โดยจัดทําทะเบียนการเบิกจ่ายสมุดเช็คทุก
ครั้ง
ที่มีการรับสมุดเช็คจากธนาคาร และบันทึกการจ่ายเช็คทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเช็คพร้อมทั้งสรุ ปยอดคงเหลือของสมุดเช็คให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั
(๓) จัดเก็บต้นขั้วสมุดเช็คที่จ่ายแล้ว โดยจัดเก็บเป็ นชุดเรี ยงตามลําดับเลขที่สมุดเช็ค
เพื่อให้ สตง. ตรวจสอบ
(๔) จัดทํารายละเอียดรายการรับและส่ งรายการหักของผูม้ ีสิทธิ์ รับเงินบํานาญประจําทุก
เดือนส่ งให้เจ้าหน้าที่ของทุกสํานัก/กอง เพื่อนําส่ งรายละเอียดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ ับบํานาญ
(๕) จัดทํารายละเอียดรายการรับและส่ งรายการหักของผูม้ ีสิทธิ์ รับเงินเดือนประจําทุก
เดือนส่ งให้เจ้าหน้าที่ของทุกสํานัก/กอง เพื่อนําส่ งรายละเอียดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ ับเงินเดือน
(๖) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิ น ธนาคาร ธอส. ธนาคารกรุ งไทย สหกรณ์
พนักงานเทศบาลและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อนําส่ งรายละเอียดพร้อมนําส่ งเช็คเพื่อชําระหนี้ให้พนักงานของสํานักงาน
(๗) จัดทําสลิปการจ่ายเงินเดือนและหนังสื อรับรองเงินเดือนให้ผมู ้ ีสิทธิ์ รับเงินเดือน
(๘) จัดทําหนังสื อเสนอขอถอนเงินภาษีจดั สรรที่รัฐบาลจัดสรรให้ทุกเดือนพร้อมเสนอ
เช็คเพื่อนําเสนอให้ผบู ้ ริ หารเบิกเงินจากธนาคารและนําฝากเข้าบัญชีของสํานักงาน

(๙) บันทึกการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอํานาจที่รัฐบาลจัดสรรให้
ทุกเดือนในระบบ GFMIS
(๑๐) รับผิดชอบงานด้านธุ รการเกี่ยวกับการ รับ - ส่ ง และลงทะเบียนเกี่ยวกับเอกสาร
ต่างๆ ในการดําเนินงานของฝ่ ายการเงินและบัญชี
(๑๑) ร่ างหนังสื อโต้ตอบ การเก็บรักษา การทําลาย ตามระเบียบ
งานสารบรรณของฝ่ ายการเงินและบัญชี
๓) งานจ่ ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญจ่ าย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) รับฎีกาที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายเงินจาก ผูม้ ีอาํ นาจเบิกจ่ายเงินงบประมาณพร้อมเช็คที่สั่ง
จ่ายให้กบั เจ้าหน้าที่และผูม้ ีสิทธิ์ รับเงิน
(๒) ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน ครบถ้วน ทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
(๓) จัดทําทะเบียนคุมรายงานการจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ และผูม้ ีสิทธิ์ รับเงินเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
ในการติดต่อขอรับเช็คและเพื่อให้ สตง. ตรวจสอบ
(๔) ดําเนินการติดต่อเจ้าหนี้และผูม้ ีสิทธิ์ รับเงิน ให้มารับเช็คโดยวิธีการโทรศัพท์ติดต่อ
หรื อประสานเจ้าหน้าที่ทุกสํานัก/กอง เจ้าของงบประมาณเพื่อให้เจ้าหนี้และผูม้ ีสิทธิ์ รับเงิน นําใบเสร็ จ รับเงินหรื อ
หลักฐานการรับเงินมารับเช็ค
(๕) จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ และผูม้ ีสิทธิ์ รับเงิน พร้อมตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐาน
การรับเงิน การลงนามรับเงินในรายงานการจัดทําเช็คและประทับตรารับรองการจ่ายเงินถูกต้องแล้วในใบเสร็ จรับเงินแนบ
ในฎีกาการเบิกจ่ายเงิน โดยเสนอหัวหน้าฝ่ ายการเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องเป็ นประจําทุกวัน
(๖) จัดเก็บฎีกาการเบิกจ่ายเงินที่หวั หน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
แล้ว โดยจัดเรี ยงชุดตามรายงานการจัดทําเช็คทุกวัน
(๗) ดําเนินการส่ งรายงานเช็คที่อนุมตั ิแล้วแต่เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ์ รับเงินยังไม่มารับ ส่ งให้
งานจัดทํารายงานการเงิน ประกอบการจัดทํารายงานสถานะการเงินเป็ นประจําทุกวัน
(๘) ดําเนินการจัดส่ งเช็คที่สั่งจ่ายหน่วยงานราชการ หรื อเอกชนต่างจังหวัดที่ไม่สามารถ
มารับเช็คได้ โดยจัดทําหนังสื อนําส่ งและทะเบียนตอบรับเพื่อทําการจัดส่ งผ่านทางไปรษณี ยโ์ ดยส่ งแบบ EMS
ลงทะเบียนตอบรับเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
(๙) จัดทํารายงานการจ่ายเช็คประจําวัน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สาํ หรับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-LAAS) เป็ นประจําทุกวัน
(๑๐) จัดทําแบบแสดงรายการนําส่ งภาษีหกั ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. ๑ รวบรวมจัดส่ ง
ไฟล์ในระบบ Internet ให้สาํ นักงานสรรพากร ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

(๑๑) จัดทําแบบแสดงรายการนําส่ งภาษีหกั ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. ๓ รวบรวมจัดส่ ง
ไฟล์ในระบบ Internet ให้สาํ นักงานสรรพากร ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
(๑๒) จัดทําแบบแสดงรายการนําส่ งภาษีหกั ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. ๕๓ รวบรวม
จัดส่ งไฟล์ในระบบ Internet ให้สาํ นักงานสรรพากร ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
(๑๓) รวบรวบฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายเช็ค และได้ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญจ่ายแล้ว ส่ ง
ให้ฝ่ายสถิติการคลังเพื่อรอ สตง. ตรวจสอบ เป็ นประจําทุกเดือน
(๑๔) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ภ.ง.ด. ๓ ก. ประจําทุกเดือน เพื่อนําส่ งสรรพากรภายใน
เดือน มกราคม ของทุกปี
(๑๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ภ.ง.ด. ๑ ก. ประจําทุกเดือน เพื่อนําส่ งสรรพากรภายใน
เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
๒.๔ ฝ่ ายระเบียบการคลัง มีหวั หน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี (นักบริ หารงานการคลัง ระดับต้น) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ ควบคุมมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ วางแผน ปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของงานจัดระเบียบและควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง
ชัดเจน รวดเร็ ว โปร่ งใส เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ และตามมาตรฐานการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลที่กาํ หนดไว้
๑) งานจัดระเบียบเกีย่ วกับการเงินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบระเบียบและให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะ ในเรื่ องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
(๒) งานตรวจสอบการจัดทําสัญญาตามระเบียบพัสดุฯ
(๓) งานจัดทํารายงานการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
(๔) งานจัดทําทะเบียนตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
(๕) งานจัดทํามาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักการคลัง
(๖) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามมาตรฐานการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
(๗) งานสอบทานการปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ
(๘) งานจัดทําร่ างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการคลัง
(๙) งานรวบรวมและเก็บรักษาระเบียบการคลัง
(๑๐) งานแจ้งเวียนระเบียบต่าง ๆ ให้ สํานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบตั ิ
(๑๑) งานจัดทําทะเบียนรับ - ส่ ง หนังสื อของงานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
พิมพ์หนังสื อราชการ ติดต่อประสานงานทั้งภายในสํานักงานและนอกสํานักงาน

(๑๒) งานติดตามการดําเนินงานของฝ่ ายระเบียบการคลัง
(๑๓) งานรวบรวมและติ ดตามข้องสังเกตของสํานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ น ประกอบงบ
การเงินประจําปี
(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานควบคุมการใช้ จ่ายเงินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของทุกสํานัก/กอง/ โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
(๒) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญของทุกสํานัก/กอง/ โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาล
(๓) งานตรวจสอบและควบคุมภายในของสํานักการคลัง
(๔) งานจัดทําทะเบียนคุมระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ
(๕) งานเสนอความเห็นต่าง ๆ ของหนังสื อราชการเพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาสัง่ การของฝ่ าย
ระเบียบการคลัง
(๖) งานสารบรรณเกี่ยวกับงานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบและร่ าง
หนังสื อโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ ฝ่ ายสถิ ติ ก ารคลั ง มี หั ว หน้า ฝ่ ายสถิ ติ ก ารคลัง (นั ก บริ ห ารงานการคลัง ระดับ ต้น ) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนด
มาตรการและแผนการดําเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกํากับการปฏิบตั ิในหน้าที่ของงานสถิติการคลัง
๑) งานสถิติการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทําสถิติรายรับ และรายจ่ายจริ ง ประจําปี งบประมาณ
(๒) งานจัดทําสถิติการรับและการจ่ายเงินนอกงบประมาณ
(๓) งานจัดทําสถิติการรับและการจ่ายเงินสะสม
(๔) งานจัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
(๕) งานจัดทําสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
(๖) งานการรายงานสถิติการคลังประจําปี และการให้บริ การข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
(๗) งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ฝ่ ายพัสดุและทรัพย์ สิน มีหวั หน้าฝ่ ายพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริ หารงานการคลัง ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการและแผนการดําเนินงานพร้อมทั้งควบคุมการปฏิบตั ิ งานในหน้าที่
งานการพัสดุและงานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน
๑) งานการพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานการจัดซื้ อจัดจ้าง
(๒) งานการซ่อมและบํารุ งรักษา
(๓) งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ
(๔) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานทะเบียนและควบคุมทรัพย์ สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
(๒) งานจัดทําบัญชีวสั ดุ - ครุ ภณั ฑ์
(๓) งานการจัดทําประกาศประกวดราคา
(๔) งานการตรวจสอบพัสดุประจําปี
(๕) งานการหาข้อเท็จจริ งกรณี พสั ดุชาํ รุ ดเสื่ อมสภาพ
(๖) งานการจําหน่ายพัสดุ / การลงจ่ายออกจากบัญชี
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนพัฒ นารายได้ มี ผู อ้ ํา นวยการส่ ว นพัฒ นารายได้ (นัก บริ ห ารงานงานคลัง ระดับ กลาง) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และ
อํานวยการการดํา เนิ นงานของฝ่ ายพัฒนารายได้ ฝ่ ายจัดหาประโยชน์และพัฒนากิ จการพาณิ ช ย์ ฝ่ ายแผนที่ ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน
๒.๕ ฝ่ ายพั ฒ นารายได้ มี หั ว หน้า ฝ่ ายพัฒ นารายได้ (นัก บริ ห ารงานการคลัง ระดับ ต้น ) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนด
มาตรการและแผนการดําเนิ นงาน พร้ อมทั้งควบคุ มกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานพัฒนาและเร่ งรัดรายได้ งาน
จัดเก็บค่าธรรมเนียมและงานผลประโยชน์
๑) งานพัฒนาและเร่ งรัดรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
(๒) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปั ญหา อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(๓) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(๔) งานพิจารณาปรับปรุ งหลักเกณฑ์การประเมิน และกําหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรื อน
และที่ดิน ภาษีบาํ รุ งท้องที่และรายได้อื่น
(๕) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีอากร
(๖) งานจัดทําหนังสื อแจ้งให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นเกณฑ์เสี ยภาษีทราบล่วงหน้า

(๗) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชี รายชื่อของผูไ้ ม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรื อคํา
ร้องภายในกําหนด และรายชื่ อผูไ้ ม่ชาํ ระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกําหนดของแต่ละปี
(๘) งานจัดทําหนังสื อแจ้งเตือนแก่ผเู ้ สี ยภาษี กรณี ไม่มายืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ภายในกําหนด
(๙) งานจัดทําหนังสื อแจ้งเตือนแก่ผเู ้ สี ยภาษี กรณี ไม่มาชําระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้
อื่นภายในกําหนด
(๑๐) งานประสานงานกับงานนิติการเพื่อดําเนิ นคดีแก่ผไู ้ ม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษีทอ้ งถิ่น
(ไม่ยนื่ แบบฯ และไม่ชาํ ระภาษี) โดยเสนอให้ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งการ
(๑๑) งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(๑๒) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่ งรัดรายได้
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานจัดเก็บค่ าธรรมเนียม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานศึกษา วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ควบคุม และประเมินผลเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ และค่ารักษาความสะอาด
(๒) งานควบคุมการเบิกจ่ายตัว๋ รักษาตัว๋ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(๓) งานตรวจเช็คการนําส่ งเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ของพนักงานจ้าง
(๔) งานรับเงิน รักษาเงิน และนําส่ งเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(๕) งานการรายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(๖) งานการจัดทําทะเบียนคุมชนิดตัว๋ ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(๗) งานการจัดทําทะเบียนคุมผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งจัดเก็บค่ารักษาความสะอาด
(๘) งานการจัดประชุมของงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
(๙) งานการวางแผน พัฒนา และการควบคุ มกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้าง
(๑๐) งานการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินรายได้ทุกประเภทที่แต่ละสํานัก / กอง จัดเก็บและ
นําส่ ง
(๒) งานการรับเงินทุกประเภทที่เป็ นรายได้ของเทศบาล ไม่วา่ จะเป็ นรายได้ที่เทศบาล
จัดเก็บเองหรื อรายได้ที่รัฐจัดสรรให้ตลอดจนรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่กองต่าง ๆ จัดเก็บและนําส่ ง
(๓) งานการรวบรวมเงินรายได้ที่รับในแต่ละวันนําส่ งธนาคารเป็ นประจําทุกวัน ให้
ทันเวลา ตามเวลารับเงินของธนาคาร

(๔) งานรวบรวมเงินรายได้ตามใบนําส่ งเงินเพื่อสรุ ปแยกประเภทตามงบประมาณตั้งรับ
ไว้ให้ถูกต้อง ตลอดจนทําทะเบียนคุมเงินสด และเช็คที่รับในแต่ละวันเพื่อตรวจสอบภายหลังเมื่อมีปัญหาเช่น เช็คขึ้นเงิน
ไม่ได้
(๕) งานการจัดทําทะเบียนผลประโยชน์
(๖) งานจัดทําบัญชีแยกประเภทรายได้อื่น ๆ ที่เข้ารหัสบัญชี เดียวกัน เพื่อทราบยอดที่
ถูกต้องแต่ละประเภท
(๗) จัดทําทะเบียนคุมเงินอุดหนุ นค้างจ่าย เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ที่นาํ เข้าเป็ นรายได้
เพื่อตรวจสอบให้ตรงกับงานการเงินและบัญชี
(๘) รวบรวมสรุ ปรายได้ทุกประเภทที่รับเข้ามาแต่ละวันเป็ นรายเดือนเพื่อนําเสนอ
ผูบ้ ริ หารทุกเดือน
(๙) งานจัดทําใบผ่านบัญชีรายได้ทุกประเภทที่รับให้งานการเงินและบัญชีทุก ๆ สิ้ นเดือน
(๑๐) งานจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงิน
(๑๑) งานจ่ายใบเสร็ จรับเงินทุกประเภทให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จดั เก็บรายได้และจัดทํา
ทะเบียนคุม
(๑๒) รับเงินรายได้ทุกประเภทที่กองอื่น ๆ ไม่มีหน้าที่จดั เก็บ
(๑๓) งานตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนผลประโยชน์
(๑๔) งานรวบรวมหลักฐานการรับเงินทุกประเภทเพื่อให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ
(๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒.๖ ฝ่ ายจัดหาประโยชน์ และพัฒนากิจการพาณิชย์ มี หัวหน้าฝ่ ายจัดหาประโยชน์และพัฒนากิ จการ
พาณิ ชย์ (นักบริ หารงานการคลัง ระดับต้น ) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมดและทรัพย์สินของกรม ธนารักษ์ที่เทศบาลเช่ าแล้วนํามา
จัดหาประโยชน์เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปเช่าช่วง
๑) งานจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมด
(๒) งานจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ ที่เทศบาลเช่าแล้วนํามาจัดหา
ประโยชน์โดยให้ประชาชนทัว่ ไปเช่าช่วง
(๓) เก็บเงินค่าเช่าพื้นที่จดั ประโยชน์ท้ งั หมด
(๔) จัดทําสัญญาเช่าทุกพื้นที่ที่จดั ประโยชน์
(๕) จัดทําการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมต่อสํานักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น กรณี ที่ตอ้ ง
จดทะเบียนตามกฎหมาย

(๖) โต้ตอบหนังสื อราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาประโยชน์
(๗) เร่ งรัดการชําระค่าเช่ากรณี ที่มีการค้างชําระ
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานพัฒนากิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลประเภทอาคารตลาดสดและแผงลอย
(๒) งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทอาคารตลาดสดและแผงลอย ของกรมธนารักษ์
ที่เทศบาลเช่าแล้วนํามาจัดหาประโยชน์โดยจัดให้ประชาชนทัว่ ไปเช่าช่วง
(๓) งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทกิจการพาณิ ชย์อื่น ๆ
(๔) งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์
(๕) งานโต้ตอบหนังสื อราชการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์
(๖) งานศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการจัดหาประโยชน์
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๒.๗ ฝ่ ายแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหวั หน้าฝ่ ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริ หารงานการคลัง ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนทางด้านวิชาการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการดําเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๑) งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
(๒) งานปรับปรุ งข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบาํ รุ งท้องที่
(๓) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๔) งานสํารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(๕) งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดินรหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผูช้ าํ ระภาษี
(๖) งานการจัดทํารายงานเสนองานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สินประจําเดือน
(๗) งานจัดเก็บและบํารุ งรักษาแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานข้ อมูลแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์ สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๒) งานบริ การข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. สานักการช่ าง มีผอู ้ าํ นวยการสํานักการช่าง (นักบริ หารงานช่าง ระดับสู ง)

เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา

พนัก งานและลู ก จ้า ง โดยมี หน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบเกี่ ย วกับการสํา รวจ ออกแบบ การจัดทํา ข้อมู ล ทางด้า นวิศ วกรรม

การจัดเก็บและทดสอบคุ ณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้ าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบี ย บกฎหมาย งานแผนการปฏิ บ ตั ิ งานการก่ อสร้ า งและซ่ อมบํา รุ ง การควบคุ มการก่ อสร้ างและซ่ อมบํารุ ง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่ องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกล การควบคุม การ
บํารุ งรั กษาเครื่ องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ ยวกับแผนงาน ควบคุ ม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่
นํ้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการสิ่ งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพนํ้า การควบคุมออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสี ย และมลพิษในด้าน
อื่นๆและงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่ วนราชการภายใน ดังนี้

๓.๑ ฝ่ ายบริ ห ารงานทั่ ว ไป มี หั ว หน้ า ฝ่ ายบริ หารงานทั่ว ไป (นั ก บริ หารงานทั่ว ไป ระดับ ต้น )
เป็ นผู บ้ ัง คับ บัญ ชาพนัก งานเทศบาลและลู ก จ้า ง โดยมี ห น้า ที่ เ กี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ทางด้า นวิ ช าการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการ และแผนการดําเนิ นงาน พร้อมทั้งควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่ของงานธุรการ และงานการเงินและบัญชี
๑) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณและงานเลขานุการ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรี ยม ประสานงาน และให้บริ การเรื่ องสถานที่
(๓) วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(๔) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(๕) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๖) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๗) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(๘) งานรับเรื่ องร้องทุกข์และร้องเรี ยน
(๙) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้บาํ เหน็จความชอบกรณี พิเศษแก่
พนักงานและลูกจ้าง
(๑๐) งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่น ๆ
(๑๑) งานขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เหรี ยญจักรพรรดิมาลา และผูท้ าํ
คุณประโยชน์
(๑๒) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสํานักการช่าง
(๑๓) งานควบคุมและจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณของสํานักการช่าง
(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสํานักการช่าง
(๒) งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามงบประมาณ

(๓) งานจัดทํางบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําเดือนและงบประมาณสิ้ นปี และ
รายงานอื่น ๆ
(๔) งานจัดทําฎีกาเบิกจ่าย และเกี่ยวกับงานพัสดุ
(๕) งานควบคุมจัดทําทะเบียนพัสดุ ครุ ภณั ฑ์
(๖) งานจัดทําคําสั่ง และประกาศเกี่ยวกับงานพัสดุสาํ นักการช่าง
(๗) งานจัดทําพัสดุของสํานักการช่าง
(๘) งานจัดเก็บรายได้ของสํานักการช่าง
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานวิเคราะห์ งบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การวิเคราะห์งบประมาณของส่ วนงานของสํานักการช่าง
(๒) การวิเคราะห์ และจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในส่ วนของสํานักการช่าง
(๓) การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานสํานักการช่าง
(๔) การวิเคราะห์จดั ซื้ อ/จ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
(๕) การวิเคราะห์ และควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ
(๖) การวิเคราะห์ และการจัดทํารายงานการประเมินผล ผลการปฏิบตั ิงานตาม
โครงการ ต่างๆ ของสํานักการช่าง
(๗) การวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ของสํานักการช่าง
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) งานบริหารทัว่ ไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริ หารงานทัว่ ไปหรื องานเลขานุการ
(๒) งานวางแผนเกี่ยวกับการจัดระบบงานต่าง ๆ
(๓) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
ส่ วนควบคุมการก่ อสร้ างอาคารและผังเมือง มีผอู ้ าํ นวยการส่ วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
(นักบริ หารงานช่าง ระดับกลาง) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย
การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการดําเนินงานของธุรการ งานฝ่ ายควบคุม
อาคารและผังเมือง ฝ่ ายควบคุมการก่อสร้าง
๓.๒ ฝ่ ายควบคุ ม อาคารและผังเมื อ ง มี หัวหน้าฝ่ ายควบคุ มอาคารและผังเมื อง (นัก บริ หารงานช่ า ง
ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมี หน้าที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้าน
วิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการการดําเนิ นงาน พร้อมทั้งควบคุมกํากับการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคาร และงานผังเมือง

๑) งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบแก้ไขปั ญหาเรื่ องราวและให้บริ การประชาชนเกี่ยวกับอาคาร
(๒) งานตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพวิศวกรรม พ.ศ.
๒๕๐๕
(๓) งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒
(๔) งานตรวจสอบกําหนดผังบริ เวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
(๕) งานตรวจรับรองอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และ/หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
(๖) งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานจัดทําผังเมืองรวม
(๒) งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ
(๓) งานสํารวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง ให้คาํ ปรึ กษาด้านผังเมืองและสิ่ งแวดล้อม
และงานพัฒนาปรับปรุ งชุมชนแออัด
(๔) งานเวนคืนและจัดกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
(๕) งานแผนที่ภาษี
(๖) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
(๗) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง
(๘) งานควบคุมให้ปฏิบตั ิตามผังเมืองรวม
(๙) งานวิเคราะห์วจิ ยั งานผังเมือง
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ฝ่ ายควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง มี หัว หน้า ฝ่ ายควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง (นัก บริ หารงานช่ า ง ระดับ ต้น )
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการดําเนินงาน พร้อมทั้ง ควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
๑) งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม
(๒) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๓) งานให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและบริ การเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(๔) งานออกแบบรายการละเอียดทางด้านวิศวกรรม

(๕) งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม
(๖) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจยั ทางด้านวิศวกรรม
(๗) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๘) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(๙) งานบริ หารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานออกแบบ เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(๒) งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปั ตยกรรม
มัณฑนศิลป์
(๓) งานให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและบริ การเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
(๕) งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปั ตยกรรม
(๖) งานออกแบบรายการทางด้านสถาปัตยกรรม
(๗) งานสํารวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม
(๘) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างสถาปั ตยกรรม มัณฑนศิลป์
(๙) งานให้บริ การทางด้านสถาปั ตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
(๑๐) งานวิเคราะห์วจิ ยั ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ของสิ่ งก่อสร้างต่างๆ
(๑๑) งานควบคุมงานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(๑๒) งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม
(๑๓) งานบริ หารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนการโยธา มีผอู ้ าํ นวยการส่ วนการโยธา (นักบริ หารงานช่าง ระดับกลาง) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุ ม กํากับดู แล และอํานวยการดําเนิ นงานของงาน
ธุรการ งานฝ่ ายสาธารณูปโภค ฝ่ ายสวนสาธารณะ และฝ่ ายศูนย์เครื่ องจักรกลและระบบจราจร
๓.๔ ฝ่ ายสาธารณูปโภค มีหัวหน้าฝ่ ายสาธารณู ปโภค (นักบริ หารงานช่ าง ระดับต้น) เป็ น ผูบ้ งั คับ
บัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า
วิเ คราะห์ วิ จ ัย กํา หนดมาตรการและแผนการดํา เนิ น งาน พร้ อมทั้ง ควบคุ ม กํา กับ การปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที่ ข องงาน
บํารุ งรักษาทางสะพาน งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานสถาปัตยกรรม

๑) งานบารุ งรักษาทางและสะพาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่ งติดตั้งอื่นๆ
(๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(๓) งานซ่อมบํารุ งถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(๔) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(๕) งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบํารุ งรักษาทางและสะพาน
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานสถานทีแ่ ละไฟฟ้ าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานก่อสร้าง ซ่อมบํารุ ง รักษา อาคาร ทางเท้า และสิ่ งติดตั้งอื่นๆ
(๒) งานควบคุมดูแลการจัดอาคาร สถานที่

(๓) งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณี ต่างๆ
(๔) งานออกแบบจัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธีประเพณี และงานอื่นๆ
(๕) งานประมาณราคาการบํารุ งรักษาด้านสาธารณูปการอื่นๆ
(๖) งานจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
(๗) งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๘) งานประมาณราคาเกี่ยวกับการจัดสถานที่ และเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
(๙) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๐) งานซ่อมบํารุ งการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
(๑๑) งานให้คาํ ปรึ กษาแนะนําตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานออกแบบ เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
(๒) งานวางโครงการจัดทําผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
(๓) งานให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและบริ การเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
(๕) งานให้บริ การทางด้านสถาปั ตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๕ ฝ่ ายสวนสาธารณะ มี หัว หน้า ฝ่ ายสวนสาธารณะ (นัก บริ ห ารงานช่ า ง ระดับ ต้น )
เป็ น
ผูบ้ งั คับ บัญชาพนัก งานเทศบาลและลู ก จ้า ง โดยมี หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นทางด้า น วิช าการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการดําเนิ นงาน พร้อมทั้งควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ของงานเรื อนเพาะชําและขยายพันธุ์ และงานควบคุมและบํารุ งสถานที่
๑) งานเรื อนเพาะชาและขยายพันธุ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานควบคุมดูแล บํารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๒) งานดูแล บํารุ งรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(๓) งานจัดทํา ดูแลรักษาเรื อนเพาะชําและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
(๔) งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พนั ธุ์ไม้ต่างๆ
(๕) งานให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและการขยายพันธุ์
ไม้ต่างๆ
(๖) งานประมาณราคาในการดําเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานควบคุมและบารุ งสถานที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๒) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(๓) งานซ่อมแซมบํารุ งรักษาอาคารสถานที่
(๔) งานประมาณราคางานซ่อมบํารุ งรักษาอาคารสถานที่
(๕) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
(๖) งานให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเผยแพร่ ทางด้านภูมิสถาปั ตย์
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๖ ฝ่ ายศู น ย์ เ ครื่ อ งจั ก รกลและระบบจราจร มี หัว หน้า ฝ่ ายศู น ย์เ ครื่ อ งจัก รกลและระบบจราจร
(นักบริ หารงานช่ าง ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมี หน้าที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการศึ กษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการดําเนิ นงาน พร้ อมทั้ง
ควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานศูนย์เครื่ องจักรกล และงานวิเคราะห์และวางแผนการจราจร
๑) งานศูนย์ เครื่ องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่ องกล
(๒) งานตรวจสอบ ซ่อม บํารุ งรักษายานพาหนะและเครื่ องจักรกล
(๓) งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่ องจักรกล
(๔) งานควบคุมการใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานวิเคราะห์ และวางแผนการจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ศึกษาปั ญหาด้านการจราจรและขนส่ ง วิเคราะห์วิจยั วางแผนและจัดทําโครงการ
เสนอแนะการพัฒนาการขนส่ งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
(๒) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุ ง ตลอดจนแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบตั ิตามแผน

(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร และขนส่ ง สภาพและ
ลักษณะการจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบการจราจร
(๔) ออกแบบการจราจร หรื อรู ปแบบของการจราจร เช่ น การขยาย การต่อ เชื่ อมทาง
การขยายทางร่ วม ทางแยก การปิ ด - เปิ ดเกาะกลางถนนการเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคม
(๕) การกําหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่ ง
(๖) การเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้รถใช้ถนน
(๗) การงานแผนด้านการคมนาคมขนส่ ง
(๘) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์วจิ ยั
การจราจรดําเนิ นการร่ วมกัน
(๙) การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟ และเครื่ องหมายจราจร การควบคุมสัญญาณ
ไฟและเครื่ องหมายจราจร การติดตั้งบํารุ งรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
(๑๐) การซ่อมบํารุ งรักษา จัดทํา ติดตั้งเครื่ องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่
ป้ ายเครื่ องหมายจราจร เครื่ องหมายจราจรบนพื้นทาง ขอบทอง และอุปกรณ์ถนนที่เป็ นเครื่ องเสริ ม สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มี ผูอ้ าํ นวยการส่ วนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม
(นักบริ หารงานช่ างสุ ขาภิบาล ระดับกลาง)

เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้า ง โดยมีหน้าที่เกี่ ยวกับการ

กําหนดนโยบาย การควบคุ ม กํากับดูแล และอํานวยการดําเนิ นงานของงานธุ รการ

งานฝ่ ายจัดการสิ่ งแวดล้อม และ

ฝ่ ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๗ ฝ่ ายจัดการสิ่ งแวดล้ อม มีหวั หน้าฝ่ ายจัดการสิ่ งแวดล้อม (นักบริ หารงานช่างสุ ขาภิบาล ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วจิ ยั กําหนดมาตรการ และแผนการดําเนินงาน พร้อมทั้ง ควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ของงานกําจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ และงานจัดการพลังงาน
๑) งานกาจัดขยะมูลฝอยและมลพิษ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานกําจัดขยะมูลฝอยและควบคุมสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
(๒) งานกําจัดสิ่ งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุ ขาภิบาล
(๓) งานปฏิบตั ิงานกระบวนการเดินเครื่ องมือเครื่ องจักรกลโรงงานรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(๔) งานซ่อมแซมบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานจัดการพลังงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมโรงงานและห้องทดลอง

(๒) งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้พลังงานของหน่วย
(๓) งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานทดแทนของหน่วยงาน
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๘ ฝ่ ายจัดการทรั พยากรธรรมชาติ มีหัวหน้าฝ่ ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (นักบริ หารงานช่ าง
สุ ขาภิบาล ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการดําเนิ นงาน พร้ อมทั้ง ควบคุมกํากับ
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานจัดการทรัพยากรนํ้า และงานบํารุ งรักษาและซ่อมแซม
๑) งานจัดการทรัพยากรนา้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสี ยสําหรับอาคาร โรงแรม
สถานประกอบการ ฯลฯ
(๒) งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายทัว่ ไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายนํ้าฝนหรื อนํ้า
ทิ้ง
(๓) งานควบคุ มระบบบําบัดนํ้าเสี ยของโรงบําบัดนํ้าเสี ยให้มีประสิ ทธิ ภาพสามารถบําบัด
นํ้าเสี ยให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานนํ้าทิ้งก่อนปล่อยนํ้าทิ้ง
(๔) งานวิจยั และประเมินผล การจัดทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจํากัดนํ้าเสี ย
(๕) ให้ บ ริ การข้อ มู ล สถิ ติ ที่ จ ํา เป็ นต้อ งใช้ใ นการวางแผน การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ การ
เจริ ญเติบโตของประชากร จํานวนผูข้ ออนุ ญาตต่อท่อเชื่ อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและ การประเมินผล
การดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานในส่ วนช่างสุ ขาภิบาล
(๖) งานรับนํ้าเสี ยจากอาคาร สถานประกอบการต่าง ในเขตควบคุ มการบําบัดนํ้าเสี ยเข้า
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
(๗) งานตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสี ย ของอาคาร สถานประกอบการมิ ใ ห้ป ล่ อยนํ้าเสี ย
ทําลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น คูคลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยนํ้าทิ้งลง ท่อสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต
(๘) งานรับเรื่ องราวคําร้องขออนุ ญาตต่อท่อเชื่ อมนํ้าเสี ยหรื อนํ้าทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร
รวมทั้งการสํารวจทําผังแนวท่อและประมาณการจํานวนผูข้ ออนุญาต
(๙) งานประเมิ น อัตราค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใบอนุ ญาตขอต่ อ ท่ อเชื่ อมนํ้า เสี ย - นํ้า ทิ้ ง
รวมทั้งการให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่ผขู ้ ออนุญาตต่อท่อเชื่อม
(๑๐) งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจากโรงบําบัดนํ้าเสี ยและแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ
แหล่งนํ้าต่าง ๆ
(๑๑) ควบคุ ม การเดิ นคลอรี นหลัง จากบํา บัดนํ้า เสี ย จากโรงบําบัด นํ้าเสี ยในนํ้า เสี ย จาก
แหล่งอื่นๆ

(๑๒) ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบําบัดนํ้าเสี ย การตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ
นํ้าเสี ย - นํ้าทิง้ จากสถานประกอบการของเอกชน ในรายที่น่าสงสัยหรื อประชาชนร้องขอ
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานบารุ งรักษาและซ่ อมแซม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบํารุ งรักษาและซ่อมแซมเครื่ องยนต์ เครื่ องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับระบบการบําบัดนํ้าเสี ย
(๒) งานบํารุ งรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบําบัดนํ้าเสี ย ท่อนํ้าเสี ย ท่อระบาย
นํ้าฝน ท่อระบบนํ้าโสโครกและท่อนํ้าทิ้ง
(๓) งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบําบัดนํ้าเสี ย
(๔) งานทําความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายนํ้าเสี ย นํ้าฝน หรื อนํ้าทิ้ง
(๕) งานตักขยะในบ่อสู บนํ้าเสี ย บ่อพักและบ่อดักไขมัน
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. สานักการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม มีผอู ้ าํ นวยการสํานักการสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม (นัก
บริ หารงานสาธารณสุ ข ระดับสู ง) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุ ขชุ มชนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและอนามัย การป้ องกันโรคติดต่อ งานสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมและงานอื่น ๆ
เกี่ ยวกับการให้บริ การด้านสาธารณสุ ข งานสัตวแพทย์ งานศู นย์ บริ การสาธารณสุ ข และงานทันตสาธารณสุ ข
ประกอบด้ วยส่ วนงานภายใน ดังนี้
๔.๑

ฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น)

เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นและอํานวยความสะดวกในการดําเนิ นงาน
พร้อมทั้งควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานธุ รการ งานการเงินและบัญชี งานวิชาการและแผนงาน
๑) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณและงานเลขานุการ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรี ยม ประสานงาน และให้บริ การเรื่ องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๕) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๖) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(๗) งานรับเรื่ องร้องทุกข์และร้องเรี ยน
(๘) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้บาํ เหน็จความชอบกรณี พิเศษ
แก่พนักงานและลูกจ้าง

(๙) งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่น ๆ
(๑๐) งานขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เหรี ยญจักรพรรดิมาลา และ
ผูท้ าํ คุณประโยชน์
(๑๑) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสํานักการช่าง
(๑๒) งานควบคุมและจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณของสํานักการช่าง
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสํานักการช่าง
(๒) งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามงบประมาณ
(๓) งานจัดทํางบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําเดือนและงบประมาณ
สิ้ นปี และรายงานอื่น ๆ
(๔) งานจัดทําฎีกาเบิกจ่าย และเกี่ยวกับงานพัสดุ
(๕) งานควบคุมจัดทําทะเบียนพัสดุ ครุ ภณั ฑ์
(๖) งานจัดทําคําสั่ง และประกาศเกี่ยวกับงานพัสดุสาํ นักการช่าง
(๗) งานจัดทําพัสดุของสํานักการช่าง
(๘) งานจัดเก็บรายได้ของสํานักการช่าง
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวางแผนและจัดทําแผนตามโครงการบริ การสาธารณสุ ขให้สอดคล้องกับปั ญหา
สาธารณสุ ขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
(๒) งานประสานแผนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบตั ิงานหรื อ
รายงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
(๓) งานข้อมูลข่าวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานแผนปฏิบตั ิงาน
สาธารณสุ ขประจําเดือนของเทศบาลเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานทางด้านการสาธารณสุ ข
(๕) งานวิจยั วิเคราะห์ งานด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
(๖) งานวางระบบสารสนเทศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั อย่างต่อเนื่อง
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) งานบริหารทัว่ ไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริ หารงานทัว่ ไปหรื องานเลขานุการ

(๒) งานวางแผนเกี่ยวกับการจัดระบบงานต่าง ๆ
(๓) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนส่ งเสริ ม สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ ม

มี ผูอ้ าํ นวยการส่ วนส่ ง เสริ ม สาธารณสุ ข และ

สิ่ งแวดล้อม (นักบริ หารงานสาธารณสุ ข ระดับกลาง) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายการควบคุม กํากับ ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของฝ่ ายส่ งเสริ มสุ ขภาพ ฝ่ าย
ป้ องกันและควบคุมโรค ฝ่ ายสุ ขาภิบาล ฝ่ ายส่ งเสริ มอาหารปลอดภัย
๔.๒ ฝ่ ายส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีหัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มสุ ขภาพ (นักบริ หารงานสาธารณสุ ข ระดับต้น )
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรฐานและแผนการดําเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม กํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ

งานสาธารณสุ ขมูลฐาน งานฟื้ นฟูสุขภาพ
๑) งานส่ งเสริมสุ ขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานด้านสุ ขศึกษา
(๒) งานอนามัยโรงเรี ยน
(๓) งานอนามัยแม่และเด็ก
(๔) งานวางแผนครอบครัว
(๕) งานโภชนาการ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานสาธารณสุ ขมูลฐาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การสร้างสุ ขภาพภาคประชาชน (แผนงานหลักแผนงานย่อย)
(๒) จัดการฝึ กอบรมนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข

ในเขตเมือง (อ.ส.ม.)
(๓) จัดตั้งนิเทศติดตามให้การสนับสนุนศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานในชุมชน
(ศสมช.)
(๔) การอนามัยชุมชน
(๕) การพัฒนาระบบการให้ความรู ้แก่อาสาสมัครรู ปแบบต่างๆ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานฟื้ นฟูสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
(๒) ผูพ้ ิการ
(๓) ผูป้ ่ วยโรคติดต่อ / โรคไม่ติดต่อ ในชุมชน

(๔) นิ เทศติดตามการทํางานฟื้ นฟูสุขภาพร่ วมกับอาสาสมัครสาธารณสุ ข ชุมชน (อส
ม.) ในชุมชนในการให้การดูแลผูป้ ่ วยในชุมชน
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓ ฝ่ ายป้ องกันและควบคุมโรค มีหวั หน้าฝ่ ายป้ องกันและควบคุมโรค (นักบริ หารงานสาธารณสุ ข
ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง มีหน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการดําเนิ นงาน พร้อมทั้งควบคุมกํากับการปฏิบตั ิหน้าที่ของงานป้ องกัน
โรคติดต่อ งานควบคุมโรคติดต่อ งานป้ องกันยาเสพติด
๑) งานป้ องกันโรคติดต่ อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวางแผน ค้นคว้า วิจยั การให้บริ การงานป้ องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) ป้ องกันและสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคในโรงเรี ยนและชุมชน
(๓) งานป้ องกันโรคติดต่อ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานควบคุมโรคติดต่ อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวางแผน ค้นคว้า วิจยั การให้บริ การงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค
(๓) งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
(๔) การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานป้ องกันและบาบัดยาเสพติด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การวางแผน ค้นคว้า วิจยั การให้บริ การ การจัดทําโครงการด้านการป้ องกัน
การติดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) งานป้ องกันการติดยาและสารเสพติด
(๓) การให้ความรู ้เรื่ องยาและสารเสพติดในชุมชน โรงเรี ยน สถานประกอบการ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๔ ฝ่ ายสุ ขาภิบาล มีหวั หน้าฝ่ ายสุ ขาภิบาล (นักบริ หารงานสาธารณสุ ข ระดับต้น ) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
สนับสนุนวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนดําเนิ นงาน การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งควบคุม กํากับการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของานสุ ขาภิบาลสถานประกอบการ งานอนามัยและสิ่ งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ
๑) งานสุ ขาภิบาลสถานประกอบการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) การส่ งเสริ ม พัฒนาการสุ ขาภิบาลและการออกใบอนุญาต
สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
(๒) การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานอนามัยและสิ่ งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุม ป้ องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมีผล
หรื ออาจจะ มีผลต่อสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(๒) งานอาชีวอนามัย
(๓) การประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
(๔) งานสุ สานและฌาปนสถาน
(๕) งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(๖) งานควบคุมสัตว์เลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) งานป้ องกันและระงับเหตุรําคาญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๕

ฝ่ ายส่ งเสริ มอาหารปลอดภัย มีหวั หน้าฝ่ ายส่ งเสริ มอาหารปลอดภัย (นักบริ หารงานสาธารณสุ ข

ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มให้ประชาชน
ได้บริ โภคอาหารสะอาดและปลอดภัย สนับสนุนวิชาการโดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผน
ดําเนินงานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้ อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยว ข้องพร้อมทั้ง

ควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานสุ ขาภิบาลอาหาร งานสัตว์แพทย์งานสุ ขาภิบาลตลาดสด
๑) งานสุ ขาภิบาลอาหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การส่ งเสริ มและพัฒนา เฝ้าระวัง กํากับ ติดตาม ประเมินผล การสุ ขาภิบาล
อาหาร
(๒) งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

(๓) การส่ งเสริ มและพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุ ขาภิบาลอาหาร สถานที่ปรุ งประกอบ
และจําหน่ายอาหาร
(๔) การควบคุมคุณภาพอาหารที่จาํ หน่ายในเขตเทศบาล
(๕) การควบคุมคุณภาพอาหารสดมิให้เกิดการปนเปื้ อนในสถานที่จาํ หน่ายอาหารสด
(๖) การกํากับดูแลเฝ้าระวังด้านคุณภาพนํ้าดื่ม
(๗) สร้างและพัฒนาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและผูส้ ัมผัสอาหารด้านสุ ขาภิบาลอาหาร
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานสั ตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การควบคุมการฆ่าสัตว์ การตรวจคุณภาพเนื้ อสัตว์ การชันสู ตร โรคสัตว์
(๒) การควบคุมบริ หารโรงฆ่าสัตว์
(๓) การควบคุมและป้ องกันโรคจากสัตว์สู่คน เช่น การควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้า การ
ส่ งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกวิธี การคุมกําเนิดสุ นขั จรจัด การตรวจสุ ขภาพสัตว์ เพื่อมิให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคน
(๔) การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานสุ ขาภิบาลตลาดสด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การส่ งเสริ มและพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดสดให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดแต่
ละประเภท ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) การกํากับดูแลด้านความสะอาดและสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมในตลาดสด
(๓) การกํากับดูแลสุ ขวิทยาส่ วนบุคคลของผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าในตลาดสด
(๔) การกํากับดูแลเฝ้าระวังคุณภาพสิ นค้าอาหารสดที่จาํ หน่ายในตลาดสด
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่ ว นบริ ก ารสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ ม

มี ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ ก ารสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้อม

(นักบริ หารงานสาธารณสุ ข ระดับกลาง) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย การควบคุม กํากับดู แล และอํานวยการการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ การสาธารณสุ ข ฝ่ ายบริ การสิ่ งแวดล้อม
ฝ่ ายพัฒนาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
๔.๖ ฝ่ ายพัฒนาการจัดการสิ่ งแวดล้ อม

มีหวั หน้าฝ่ ายพัฒนาการจัดการสิ่ งแวดล้อม (นักบริ หารงาน

สาธารณสุ ข ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้าน
วิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการ
ให้บริ การพร้อมทั้ง ควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของ งานพัฒนาระบบการจัดการของเสี ยอันตรายและสิ่ งปฏิกูล,
งานลดปริ มาณขยะ, งานพัฒนารายได้และการมีส่วนร่ วมด้านจัดการสิ่ งแวดล้อม
๑) งานพัฒนารายได้ และการมีส่วนร่ วมด้ านจัดการสิ่ งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม
(๒) งานส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
(๓) งานส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเก็บค่าธรรมเนียม
(๔) งานติดตามเร่ งรัดการชําระหนี้ และประเมินค่าธรรมเนียม
(๕) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานพัฒนาระบบการจัดการของเสี ยอันตรายและสิ่ งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานพัฒนาระบบการจัดการของเสี ยอันตราย
(๒) งานวางแผนและพัฒนาระบบจัดการสิ่ งปฏิกูล
(๓) งานให้บริ การรถสุ ขาเคลื่อนที่
(๔) งานดูแลและควบคุมการเก็บขนการบําบัดสิ่ งปฏิกูลการส่ งกําจัดของเสี ยอันตราย
(๕) งานพัฒนาเครื อข่ายและสร้างความร่ วมมือในการจัดการของเสี ยอันตรายและ
สิ่ งปฏิกูล
(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานลดปริมาณขยะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสร้างจิตสํานึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ
(๒) งานนําขยะรี ไซเคิลมาใช้ประโยชน์
(๓) งานนําขยะย่อยสลายมาใช้ประโยชน์
(๔) งานสร้าง เครื อข่ายและความร่ วมมือประชาชนในการลดสร้างขยะ
(๕) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๗ ฝ่ ายบริ การสิ่ งแวดล้ อม มี หัวหน้าฝ่ ายบริ การสิ่ งแวดล้อม (นักบริ หารงานสาธารณสุ ข ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการให้บริ การพร้ อมทั้ง ควบคุ มกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงาน
บริ การและรักษาความสะอาด และสถานีขนถ่าย,งานพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
๑) งานบริการรักษาความสะอาดและสถานีขนถ่ าย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดเก็บ รวบรวม และขนส่ งมูลฝอยไปกําจัดตามหลักสุ ขาภิบาล
(๒) งานเก็บขนขยะติดเชื้อ
(๓) งานบริ หารสถานีขนถ่ายมูลฝอย และคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์
(๔) งานดูแล ซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกล เครื่ องยนต์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
(๕) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรักษาความสะอาดถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ

(๒) งานรักษาความสะอาดตลาดสด
(๓) งานรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(๔) งานจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาดถนนและตลาดสด
(๕) งานวางแผน วิจยั และพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย
(๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๘ ฝ่ ายบริ การสาธารณสุ ข มีหัวหน้าฝ่ ายบริ การสาธารณสุ ข (นักบริ หารงานสาธารณสุ ข ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนการให้บริ การพร้ อมทั้ง ควบคุ ม กํากับการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ของงาน
ทันตสาธารณสุ ข, งานเภสัชกรรม, งานศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
๑) งานศูนย์ บริการสาธารณสุ ขที่ ๑ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การบริ หารจัดการการดํา เนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ

ของศู นย์บริ การสาธารณสุ ขเกิ ด

ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริ การรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(๓) การให้ ก ารดู แ ลการให้ บ ริ ก ารฟื้ นฟู ส ภาพและดู แ ลผู ้ป่ วยเรื้ อรั ง และพิ ก ารแก่
ประชาชนในชุมชน
(๔) การวิเคราะห์สภาพปั ญหาของสถานบริ การและสภาวะสุ ขภาพของประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๕) การให้ก ารดู แลด้า นงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ งานป้ องกันและควบคุ ม โรคติ ดต่ อใน
ชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานศูนย์ บริการสาธารณสุ ขที่ ๓ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การบริ ห ารจัด การการดํา เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ

ของศู น ย์บ ริ ก ารสาธารณสุ ข

เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริ การรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(๓) การให้ ก ารดู แ ลการให้บ ริ ก ารฟื้ นฟู ส ภาพและดู แ ลผู ป้ ่ วยเรื้ อ รั ง และพิ ก าร แก่
ประชาชนในชุมชน
(๔) การวิเคราะห์สภาพปั ญหาของสถานบริ การและสภาวะสุ ขภาพของ ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๕) การให้การดู แลด้านงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ งานป้ องกันและควบคุ ม โรคติดต่อใน
ชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) งานศูนย์ บริการสาธารณสุ ขที่ ๕ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การบริ หารจัดการการดําเนิ นกิ จกรรมต่า ง ๆ

ของศู นย์บริ การสาธารณสุ ขเกิ ด

ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล มีคุณภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) งานเวชระเบียนและสถิติการให้บริ การรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(๓) การให้การดูแลการให้บริ การฟื้ นฟูสภาพและดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังและพิการ
แก่ประชาชนในชุมชน
(๔) การวิเคราะห์ สภาพปั ญหาของสถานบริ การและสภาวะสุ ขภาพของประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๕) การให้การดูแลด้านงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ งานป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) งานทันตสาธารณสุ ข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั วางแผนและพัฒนารู ปแบบการจัดบริ การ
ทันตสาธารณสุ ขและทันตกรรมบําบัด
(๒) การส่ งเสริ มและให้ความรู ้ดา้ นทันตกรรมป้ องกันแก่เด็กในโรงเรี ยนและ
ประชาชนในชุมชน
(๓) การให้บริ การทันตกรรม
(๔) การนิเทศติดตามประเมินผลงานเผยแพร่ ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ น
ทันตสาธารณสุ ข
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๕) งานเภสั ชกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การบริ หารยา เวชภัณฑ์ และเคมีภณั ฑ์ทางการแพทย์
(๒) การกําหนดบัญชียาหลักและควบคุมการจัดซื้ อจัดหาการเบิกจ่ายยาเวชภัณฑ์
และเคมีภณั ฑ์
(๓) งานวิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกับงานด้านเภสัชสาธารณสุ ข
(๔) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนิ นงานด้านเภสัชสาธารณสุ ขงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ส านั กการศึ ก ษา มี ผูอ้ าํ นวยการสํานัก การศึ กษา (นัก บริ หารการศึ กษา ระดับสู ง ) เป็ น ผูบ้ งั คับ
บัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น

การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชี วศึกษา โดยให้มีงานธุ รการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริ หารวิชาการ งานโรงเรี ยน งาน
นิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรี ยน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึ กและส่ งเสริ มอาชี พ งาน

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครื อข่ายทางการศึกษางานกิ จการศาสนา งานส่ งเสริ มประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกี ฬาและ
นัน ทนาการ งานกิ จ กรรมเด็ ก เยาวชนและการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
ประกอบด้วยส่ วนงานภายใน ดังนี้
๕.๑ ฝ่ ายแผนงานและโครงการ มีหัวหน้าฝ่ ายแผนงานและโครงการ (นักบริ หารการศึกษา ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมี หน้าที่ เกี่ ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุ ม กํากับดู แล และ
อํานวยการการดําเนินงานของงานแผนงานและโครงการ งานงบประมาณ
๑) งานแผนและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริ การข้อมูลสถิติที่จาํ เป็ นต้องนํามาใช้ในการ
วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(๒) งานจัดเตรี ยมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของสํานักการ ศึกษา และ
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
(๓) งานจัดทําและเรี ยบเรี ยงแผนพัฒนา การกําหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา
ระยะปานกลางและแผนประจําปี ของสํานักการศึกษาและโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การจัดเตรี ยมเอกสารแนวทางในการปฏิบตั ิงานประจําปี ให้งานต่าง ๆ ทราบและ
ดําเนินการ
(๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
(๓) งานการบริ หารและควบคุมงบประมาณของสํานักการศึกษา
(๔) งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนิ นงานเกี่ ยวกับงบประมาณของกองหรื อฝ่ าย เช่ น
การรวบรวมข้อมู ลต่า ง ๆ ในการจัดทํางบประมาณ การทํา หนัง สื อชี้ แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
(๕) งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรี ยมการเบิกจ่ายเงินและ สิ่ งแทนตัว
เงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทาํ รายงานการ
บัญชี
(๖) งานเกี่ยวกับการทําบัญชี ถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครู เทศบาล ตามแบบและวิธีการที่
สํานักงบประมาณกําหนด เช่น จัดทําแผนสรุ ปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายประจําปี การจัดทําบัญชี ถือ
จ่ายเงินเดือนเพิม่ ระหว่างปี หรื อเงินเพิม่ ทุกกรณี การสรุ ปยอดจํานวนอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณี พิเศษ ๒ ขั้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทําสถิติเงินเดือนพนักงานครู เทศบาล การจัดทําสถิติประกอบบัญชี ถือจ่ายประจําปี ซึ่ งแสดง
จํานวนโรงเรี ยน นักเรี ยน ห้องเรี ยนและครู

(๗) งานเกี่ ยวกับการขออนุ มตั ิ จัดหา จัดซื้ อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่ อมแซมบํารุ งรักษาพัสดุ
ตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๒ ฝ่ ายบริ หารงานทั่ว ไป มี หัวหน้า ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นัก บริ หารงานทัว่ ไป ระดับ ต้น )
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมี หน้าที่เกี่ ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุ ม กํากับดู แล และ
อํานวยการการดําเนินงานของงานธุรการ และงานระบบสารสนเทศ
๑) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรี ยม ประสานงาน และให้บริ การเรื่ องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุ ม
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๕) งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่ วมมือ
(๖) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๗) งานจัดทําคําสัง่ และประกาศ
(๘) งานขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เหรี ยญจักรพรรดิมาลา และผูท้ าํ
คุณประโยชน์
(๙) งานรับเรื่ องราวร้องทุกข์และร้องเรี ยน
(๑๐) งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่น ๆ
(๑๑) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(๑๒) งานด้านประชาสัมพันธ์และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวางแผน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
(๒) งานส่ งเสริ ม พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๓ หน่ ว ยศึ ก ษานิ เทศก์ มี หัวหน้า หน่ วยศึ ก ษานิ เทศก์ (ศึ ก ษานิ เทศก์ คศ.๓) เป็ นผูบ้ งั คับ บัญชา
พนัก งานเทศบาลและลู ก จ้า ง โดยมี หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การกํา หนดนโยบาย การควบคุ ม กํา กับ ดู แล และอํา นวยการการ
ดําเนิ นงานของฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายพัฒนาการวิชาการ ฝ่ ายพัฒนาการนิ เทศการศึกษา ฝ่ ายวิจยั และประเมินผลทางการศึกษา
ฝ่ ายบริ หารทางการศึกษา
๑) งานพัฒนางานวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานพัฒนาการเรี ยนการสอนและปฏิรูปการเรี ยนรู ้
(๒) งานพัฒนาหลักสู ตรปฐมวัย หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ และ
หลักสู ตรท้องถิ่น
(๓) งานส่ งเสนริ มและเผยแพร่ การศึกษาและวิชาการ
(๔) งานส่ งเสริ มคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(๕) งานและแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ งานแนะแนว
๒) งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานพัฒนารู ปแบบเทคนิค วิธีการนิเทศการศึกษา
(๒) งานพัฒนาการนิเทศการเรี ยนการสอน
(๓) งานสนับสนุนการนิเทศการศึกษา
(๔) งานสํารวจความต้องการและปั ญหาต่าง ๆ การศึกษา
๓) งานวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานทดสอบวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
(๒) งานจัดเก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติทางการศึกษา
(๓) งานจัดทําแผนพัฒนางานวิชาการและการนิเทศการศึกษา
(๔) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) งานวิเคราะห์วจิ ยั เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาเครื่ องมือวัดผลประเมินผล
๔) งานบริหารทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานผลิต จัดหาสื่ อ เครื่ องมือ การเรี ยนการสอน การบริ หารและการนิเทศ
(๒) งานบริ การเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน การบริ หารและ
การนิเทศก์
(๓) งานวิจยั พัฒนาสื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
(๔) งานจัดนิทรรศการทางวิชาการ
(๕) งานพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ
(๖) งานบริ การทางการศึกษาทัว่ ไป
๕.๔ ฝ่ ายวิชาการ มีหวั หน้าฝ่ ายวิชาการ (นักบริ หารการศึกษา ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนดําเนิ นงาน พร้ อมทั้งควบคุ มกํากับการ ปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ ของงานส่ งเสริ ม
คุณภาพและมาตรฐานหลักสู ตร งานพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๑) งานส่ งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสู ตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานพัฒนาหลักสู ตร

(๒) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติทางการศึกษา
(๓) งานสํารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
(๔) งานวิจยั ทางการศึกษา
(๕) งานส่ งเสริ มคุณภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
(๖) งานให้บริ การทางการศึกษาทัว่ ไปด้วยการนิเทศให้คาํ ปรึ กษาแนะนําปั ญหาทางวิชาการ
(๗) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริ การทางการศึกษา
(๘) งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานพัฒนาสื่ อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานเขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการสอน
(๒) งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่ เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
(๓) งานประสานงานการดําเนินงานด้านวิชาการกับ
ส่ วนบริ หารการศึ กษา มี ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ หารการศึ กษา (นักบริ หารการศึกษา ระดับกลาง) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการโดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนดําเนิ นงาน พร้ อมทั้งควบคุ มกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานการ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
๕.๕ ฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่ มีหวั หน้าฝ่ ายการเจ้าหน้าที่ (นักบริ หารการศึกษา ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับ บัญชา
พนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมี หน้าที่ เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการ ศึ กษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนดําเนิ นงาน พร้อมทั้งควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่
งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
๑) งานการเจ้ าหน้ าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ควบคุ ม ดู แลรั บ ผิดชอบเกี่ ย วกับ งานการบริ หารงานบุ ค คลของพนัก งานเทศบาลที่
สังกัดกอง หรื อฝ่ ายการศึกษา ในเรื่ องการกําหนดตําแหน่ ง การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบ
คัดเลือกและการคัดเลือก
(๒) การดําเนินการทางวินยั ร้องเรี ยน และร้องทุกข์
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
(๒) การจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ
(๓) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี

(๔) การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึ กอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน และ
ทัศนศึกษานอกสถานที่
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๖ ฝ่ ายกิจ การโรงเรี ย น มี หั ว หน้ า ฝ่ ายกิ จ การโรงเรี ย น (นัก บริ ห ารการศึ ก ษา ระดับ ต้น ) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนดําเนิ นงาน พร้ อมทั้งควบคุ ม กํากับการปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ ของงาน
การศึกษาปฐมวัย งานโรงเรี ยน งานกิจการนักเรี ยน
๑) งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมดุแลการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรี ยน
(๒) งานควบคุมจัดเตรี ยมและให้บริ การวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรี ยนการสอนแก่
โรงเรี ยน
(๓) งานติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูเด็กและศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(๕) งานเผยแพร่ ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทาง
ราชการอันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรี ยน
(๖) งานส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
(๗) งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยน
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานควบคุมดูแลโรงเรี ยนเทศบาล (จํานวนครู นักเรี ยน อาคาร โรงเรี ยน)
(๒) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
(๓) งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรี ยน
(๔) งานดูแล จัดเตรี ยม และให้บริ การวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่ อการเรี ยนการสอนแก่
โรงเรี ยน
(๕) งานจัดตั้งและส่ งเสริ มสมาคมครู นักเรี ยน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
(๖) งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) งานเผยแพร่ ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ
อันเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน
(๘) งานส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยในโรงเรี ยน
(๙) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน

(๑๐) งานปลูกฝังวินยั และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
(๑๑) งานปลูกฝังประชาธิ ปไตยให้กบั เด็กและชุมชน
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจตราสอดส่ องดูแลความประพฤติของนักเรี ยน
(๒) งานสํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรี ยนตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา
(๓) งานเกี่ยวกับเด็กที่อยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(๔) งานการวิเคราะห์วจิ ยั ศึกษาสาเหตุที่นกั เรี ยนประพฤติตวั ไม่เหมาะสม
(๕) งานประสานงานกับสถานศึกษา ผูป้ กครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) งานติดตามแก้ไขปรับปรุ งเสนอแนะและวางแผนปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับความประพฤติ ของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(๗) การจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอ้ มูลต่าง ๆ
(๘) งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุ ทธิ
(๙) งานตรวจสอบสถานที่ที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
(๑๐) งานแนะนําตักเตือนห้ามปรามนักเรี ยนที่ประพฤติตวั ไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนําตัวนักเรี ยนมาสอบสวน
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับหมาย
ส่ ว นส่ งเสริ ม การศึ ก ษาศาสนาและวัฒ นธรรม มี ผูอ้ าํ นวยการส่ วนส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (นักบริ หารการศึกษา ระดับกลาง) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ ยวกับการ
กําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการดําเนินงานของฝ่ ายการศึกษานอกโรงเรี ยน ฝ่ ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ฝ่ ายส่ งเสริ มศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๗ ฝ่ ายการศึ กษานอกระบบ มีหัวหน้าฝ่ ายการศึกษานอกระบบ (นักบริ หารการศึกษา ระดับต้น )
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมี หน้า ที่ เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้า นวิชาการ โดย
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนดําเนินงาน พร้อมทั้งควบคุม
กํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบ งานฝึ กอบรมและส่ งเสริ มอาชี พ งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
เครื อข่าย
๑) งานการศึกษานอกระบบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการสํารวจ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรี ยน
(๒) งานเกี่ยวกับการศึกษาผูใ้ หญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรื อการศึกษาที่นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ

(๓) งานการรณรงค์เพื่อการเรี ยนรู ้หนังสื อ เผยแพร่ ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ
แก่เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
(๔) งานส่ งเสริ มคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใ้ หญ่
(๕) งานควบคุม ตรวจสอบติดตามผล การวัดผล และประเมินผลทางการศึกษาผูใ้ หญ่
(๖) งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานฝึ กและส่ งเสริมอาชีพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชน
(๒) งานส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นวิชาชีพต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานห้ องสมุดและพิพธิ ภัณฑ์ เครื อข่ าย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานห้องสมุด
(๒) งานบริ การด้านวิชาการต่าง ๆ
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๘ ฝ่ ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหวั หน้าฝ่ ายกิ จกรรมเด็กและเยาวชน (นักบริ หารการศึกษา ระดับ
ต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ
โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนดําเนิ นงาน พร้อมทั้งควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ของงานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ
๑) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานพัฒนาเยาวชนให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(๒) งานศูนย์เยาวชน
(๓) งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยูค่ ่ายพักแรม
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานส่ งเสริ มการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ
(๒) งานส่ งเสริ มกีฬาขั้นพื้นฐาน
(๓) การพัฒนาเทคนิคการกีฬา
(๔) การจัดการแข่งขันกีฬา
(๕) การส่ งเสริ มการกีฬาเพื่ออาชีพ
(๖) การบริ การอาคาร สถานศึกษา และผูต้ ดั สิ น

(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๙ ฝ่ ายส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มี หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มศาสนาศิ ลปะ และวัฒนธรรม
(นักบริ หารการศึกษา ระดับต้น ) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นทางด้านวิชาการ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั กําหนดมาตรการและแผนดําเนิ นงาน พร้ อมทั้งควบคุ ม
กํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานกิจการศาสนา งานส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
๑) งานกิจการศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิจยั รวบรวม องค์ความรู ้ทางด้านศาสนา
(๒) งานพัฒนาแหล่งมารดกทางด้านศาสนา
(๓) งานส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของศาสนา
(๔) งานส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนา
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจยั รวบรวม องค์ความรู ้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
(๒) งานพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(๓) งานฟื้ นฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๔) งานส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
(๖) ศึกษาวิจยั เพื่อค้นหาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของสังคม
(๗) ส่ งเสริ มความร่ วมมือ และเสริ ทมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐกับ
รัฐ
(๘) ส่ งเสริ มความร่ วมมือและเสริ มสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างองค์กร
หรื อหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ
(๙) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการดําเนินงาน
ด้านวัฒนธรรม
(๑๐) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านวัฒนธรรม
(๑๑) สนับสนุนและส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับวัฒนธรรม
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.
ระดับกลาง)

กองวิชาการและแผนงาน

มีผูอ้ าํ นวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริ หารงานทัว่ ไป

เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลโดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิหน้าที่

บริ หารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานซึ่ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่มีความหลากหลาย ความ

ยากและคุณภาพของงานสู งมากเป็ นพิเศษ ควบคุมและรับผิดชอบบริ หารงานหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบตั ิของส่ วน
ราชการ
๖.๑ ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป มีหวั หน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลและลู กจ้าง มีหน้าที่ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นและอํานวยความสะดวกในการดําเนิ นงาน
พร้อมทั้งควบคุมกํากับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของงานธุ รการ งานการเงินและบัญชี งานวิชาการและแผนงาน
๑) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานธุรการ และงานสารบรรณ ของกองวิชาการและแผนงาน
(๒) งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน
(๓) งานพัสดุและทรัพย์สิน/งานการเงินและบัญชี ของกองวิชาการและแผนงาน
(๔) งานจัดทําคําสัง่ และประกาศของกองวิชาการและแผนงาน
(๕) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สาํ คัญ
(๒) งานจัดการเกี่ยวกับการประชุม
(๓) งานเก็บและรักษาเอกสารให้เป็ นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ
(๔) งานเสนอหนังสื อและส่ งหนังสื อที่สั่งการแล้วไปยังฝ่ ายต่าง ๆ
(๕) งานดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าออก
(๖) งานจัดการเกี่ยวกับการนัดหมาย
(๗) งานประสานงานระหว่างผูบ้ ริ หารและฝ่ ายต่าง ๆ
๖.๒ ฝ่ ายแผนงานและประเมินผล

มีหวั หน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไประดับต้น)

เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับ
ดู แล อํานวยการการดําเนิ นงาน วางแผน มอบหมายงาน ให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา ปรั บปรุ ง แก้ไ ขการดําเนิ นงานของงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจยั และประเมินผล
๑) งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรวบรวม วิเคราะห์ วิจยั ข้อมูล เพื่อประกอบในการกําหนดนโยบาย
(๒) งานการประสานแผน ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ประมวลผล จัดทําแผนชุมชน
แผนพัฒนาเทศบาล และแผนยุทธศาสตร์เทศบาล
(๓) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อจัดทําประชาคม
(๔) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
(๕) งานการประสาน รวบรวม และจัดทําเอกสารเพื่อร่ วมประกวดของเทศบาล

(๖) งานจัดเตรี ยมเอกสารข้อมูล และสื่ อนําเสนอ เพื่อเผยแพร่ ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับมอบหมาย
๒) งานวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานวิเคราะห์รวบรวม วิจยั ข้อมูล เพื่อประกอบการพัฒนางานในภารกิจของเทศบาล
(๒) งานให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา วิเคราะห์รวบรวม ประมวลผล ประเมินผลติดตามและประสาน
ข้อมูล เครื่ องมื อชี้ วดั ผลงานปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ (KPI) ความพึงพอใจ และความคิดเห็ นของประชาชน ผลการ
ดําเนินงานประจําปี รวมถึงผลงานวิจยั ตามภารกิจของเทศบาล
(๓) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
(๔) งานการประสานว่าจ้างที่ปรึ กษาทําการศึกษาผลงานวิจยั ต่างๆ ของเทศบาล
นครขอนแก่น
(๕) งานการประสาน รวบรวม และจัดทําเอกสารเพื่อร่ วมประกวดของเทศบาล
(๖) งานจัดเตรี ยมเอกสารข้อมูล และสื่ อนําเสนอ เพื่อเผยแพร่ ผลงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับมอบหมาย
๖.๓ ฝ่ ายบริการและเผยแพร่ วชิ าการ มีหวั หน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม การกํากับดูแล และอํานวยการ
การดําเนินงานของ งานพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ICT งานศูนย์ขอ้ มูลการเรี ยนรู ้และการลงทุน งานส่ งเสริ มเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวท้องถิ่น
๑) งานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ รวบรวมความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เพื่อถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) งานการให้บริ การเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เด็ก
เยาวชน และประชาชน
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานศูนย์ ข้อมูลการเรียนรู้ และการลงทุน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาและการ
ลงทุน
(๒) งานให้บริ การ ให้คาํ แนะนํา ให้ขอ้ มูล เผยแพร่ ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาและการลงทุน
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานส่ งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(๑) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวท้องถิ่น
(๒) งานให้บริ การ ให้คาํ แนะนํา ให้ขอ้ มูล เผยแพร่ ขอ้ มู ลที่เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนา ส่ งเสริ มเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวท้องถิ่น
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๔ ฝ่ ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีหวั หน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลู กจ้าง โดยมี หน้าที่ เกี่ ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุ ม

การกํากับดู แล และ

อํานวยการการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการวางระบบและดูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น
(๒) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น
(๓) งานดูแลระบบเครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์ เน็ตและระบบ
อินทราเน็ตของเทศบาลนครขอนแก่น
(๔) งานพัฒนาเว็บไซต์ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
(๕) ให้คาํ ปรึ กษาด้านความรู ้คอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรในองค์กร
(๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
๖.๕ ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ มี หั ว หน้ า ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ (นั ก บริ หารงานทั่ว ไป ระดั บ ต้ น ) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการการ
ดําเนินงานของงานประชาสัมพันธ์
๑) งานประชาสั มพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั วางแผนเรื่ องการประชาสัมพันธ์
(๒) งานรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน สื่ อมวลชน หรื อ ปั ญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ นํามาประมวล สรุ ป เพื่อเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หารเทศบาล
(๓) วางแผนประชาสัมพันธ์ ร่ างออกแบบ ควบคุมดูแลการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลทุกประเภท เพื่อเผยแพร่ ไปสู่ สาธารณชน
(๔) งานด้านสื่ อมวลชนสัมพันธ์
(๕) งานด้านการบันทึกภาพกิจกรรม
(๖) งานด้านการควบคุมดูแลเบิกจ่ายงบประมาณค่าโฆษณาและเผยแพร่ ของเทศบาล
(๗) งานพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุ งและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบตั ิงาน
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
(๘) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๕ ฝ่ ายงบประมาณ มีหวั หน้าฝ่ ายงบประมาณ (นักบริ หารงานการคลัง ระดับต้น ) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการการดําเนินงานของ
งานจัดทํางบประมาณ งานสถิติขอ้ มูล
๑) งานจัดทางบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๒) ให้คาํ แนะนํา ในเรื่ องระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) งานประสานข้อมูล รวบรวมตรวจสอบ
(๔) การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณ
(๕) งานต่าง ๆ ตามระเบียบฯ งานการขออนุมตั ิ และการรายงานต่าง ๆ
(๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖.๖ ฝ่ ายนิติการ มี หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (นักบริ หารงานทัว่ ไป ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และ
อํานวยการการดําเนิ นงานของงานธุ รการ งานดําเนิ นคดี ฟ้องร้ อง งานสอบสวนและวินยั งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่ เทศ
บัญญัติวา่ ด้วยงบประมาณรายจ่าย งานนิติกรรมสัญญา
๑) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานธุ รการและงานสารบรรณของฝ่ ายนิติการ
(๒) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๓) งานจัดทําคําสัง่ และประกาศของฝ่ ายนิติการ
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) งานดาเนินคดีฟ้องร้ อง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบตั ิงานในการดําเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน เพื่อดําเนิ นคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับศาลปกครอง
(๒) ปฏิบตั ิงานในการดําเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน เพื่อดําเนิ นคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีอาญา
(๓) ปฏิบตั ิงานในการดําเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน เพื่อดําเนิ นคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง
(๔) อุทธรณ์ , ฎีกา
(๕) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะวางแผนที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่เทศบาลนคร
ขอนแก่น
(๖) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่เทศบาลนคร
ขอนแก่น

(๗) ประสานงานด้านกฎหมายกับสํานักงานอัยการ ศาล ที่ดินจังหวัด สถานี ตาํ รวจขอนแก่น
และจังหวัด
(๘) ปฏิบตั ิงานในการบังคับคดียดึ -อายัดตามวิธีพิจารณาความคดีและพระราชบัญญัติ ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๙) ปฏิบตั ิงานในการรับเรื่ องร้องเรี ยนตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานสอบสวนและวินัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานร่ างและพิจารณาตรวจร่ างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คําสั่งที่เกี่ยวข้อง
(๒) งานดําเนินการทางวินยั การอุทธรณ์ หรื อ การร้องทุกข์ ของพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครู เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(๓) งานตีความ วินิจฉัย ให้คาํ ปรึ กษา ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารื อปั ญหาการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรื อหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(๔) งานร่ าง ตรวจร่ างนิ ติกรรม สัญญาต่าง ๆ
(๕) งานรับเรื่ องร้องเรี ยน รับเรื่ องร้องทุกข์
(๖) งานรวบรวมข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรื อคดีปกครอง
(๗) งานพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรื อคําโต้แย้งตามกฎหมายในอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล
(๘) งานสอบสวนข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๙) งานเผยแพร่ ให้ความรู ้ทางด้านกฎหมาย หรื อให้ความช่วยเหลือ ให้คาํ ปรึ กษาด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน
(๑๐) งานสอบสวนและเปรี ยบเทียบปรับการละเมิด เทศบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ
(๑๑) งานการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล
(๑๒) งานสอบสวนข้อเท็จจริ งของทุกสํานัก / กอง
(๑๓) งานสอบสวนวินยั ของทุกสํานัก / กอง
(๑๔) สอบสวน ตรวจพิจารณาและดําเนินการเกี่ยวกับวินยั พนักงานเทศบาล หรื อการร้อง
ทุกข์และการอุทธรณ์
(๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) งานตราเทศบัญญัติทมี่ ิใช่ เทศบัญญัติว่าด้ วยงบประมาณรายจ่ าย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติวา่ ด้วยงบประมาณรายจ่าย
(๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) งานนิติกรรมสั ญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานนิติกรรมสัญญาของเทศบาล
(๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๖) งานรับเรื่ องราวร้ องเรี ยน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานรับเรื่ องราวร้องเรี ยน
(๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๗.

สานักสวัสดิการสั งคม มีผูอ้ าํ นวยการสํานักสวัสดิการสังคม (นักบริ หารงานสวัสดิการสังคม

ระดับสู ง) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลโดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบตั ิ
หน้าที่ บริ หารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานสู งกว่ากองซึ่ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่มีความ
หลากหลาย ความยากและคุณภาพของงานสู งมากเป็ นพิเศษ ควบคุมและรับผิดชอบบริ หารงานสวัสดิการสังคม ควบคุม
หน่ วยงานหลายหน่วย และปกครองผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาจํานวนมาก หรื อปฏิบตั ิงานลักษณะวิชาชี พหรื อลักษณะงาน
ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ งจําเป็ นต้องปฏิ บตั ิโดยผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ สูง
ตลอดจนมี ค วามเชี่ ย วชาญและผลงานเป็ นที่ ย อมรั บ ในวงการ โดยแบ่ ง ส่ วนราชการภายในและกํา หนดหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ
ทั้งนี้ รวมถึ งการกําหนดนโยบายแนวทางปฏิ บตั ิงานตลอดจนประสานแผนการให้บริ การด้าน
สวัสดิการสังคม ให้เป็ นไปตามนโยบายหลักของผูบ้ ริ หารเทศบาลนครขอนแก่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและส่ วนกลาง ส่ งเสริ มการประสานงานร่ วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและเพิ่มศักยภาพในการดําเนิ นกิจกรรม กระตุน้ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการอันจะนําไปสู่ การสร้างสรรค์สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพและความ
มัน่ คงในชี วิตของประชาชน สร้ างความเป็ นธรรมและความเสมอภาคในการดํารงชี วิต การส่ งเสริ มคุ ม้ ครองและพิทกั ษ์
สิ ทธิ ของบุคคล พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคประชาคม การส่ งเสริ มและพัฒนา
สถาบันครอบครัวตลอดจนศึกษาวิเคราะห์วิจยั ปั ญหาและแนวทางการดําเนิ นงานการพัฒนาสังคม มีอาํ นาจและหน้าที่
มอบหมายงานประเมินผลงานของ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เจ้าหน้าที่ในสํานักสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งให้คาํ ปรึ กษาแนะนําใน
การปฏิบตั ิงานแก่ระดับรองลงมา โดยมอบหมายให้เป็ นการเฉพาะ ดังรายละเอียดในลําดับต่อไปนี้
๗.๑ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแล รักษา จัดเตรี ยม ประมานงาน และให้บริ การเรื่ องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
(๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๕) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(๖) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
(๗) งานรับเรื่ องราวร้องทุกข์และร้องเรี ยน
(๘) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้บาํ เหน็จความดีความชอบกรณี พิเศษแก่
พนักงานและลูกจ้าง
(๙) งานการลาพักผ่อนประจําปี และงานอื่น ๆ
(๑๐) งานขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เหรี ยญจักรพรรดิมาลา และ
ผูท้ าํ คุณประโยชน์
(๑๑) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๗.๒ งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทุกระดับและการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา
(๒) การจัดทําเรื่ องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการ
ติดตามประเมินผล
(๓) การจัดระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล พร้อมการรายงาน
(๔) การจัดทําโครงการต่าง ๆ เช่น การติดตามประเมินผล
(๕) งานการเงินและบัญชี
(๖) งานจัดซื้ อจัดจ้าง
(๗) งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนสั งคมสงเคราะห์ ผูอ้ าํ นวยการส่ วนสังคมสงเคราะห์ (นักบริ หารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับ
ดู แล และอํา นวยการดํา เนิ นการของส่ วนสั ง คมสงเคราะห์ การจัดสวัส ดิ ก ารสั ง คมแก่ ป ระชาชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูป้ ระสบปั ญหา
ทางสั งคมให้สามารถช่ วยเหลื อตนเองได้ตามศักยภาพ การสํารวจวิเคราะห์ วิจยั สภาพปั ญหา ประสานและสนับสนุ นการ
ดําเนินงานร่ วมกับเครื อข่ายในทุกระดับ ติดตามและประเมินผล
๗.๓ ฝ่ ายสั งคมสงเคราะห์ มีหวั หน้าฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริ หารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น )
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุ ม
กํากับ ดูแล และอํานวยการดําเนินการของงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
(๑) งานสั งคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสั งคม มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานสงเคราะห์
ครอบครัวผูป้ ระสบภัยพิบตั ิและปั ญหาความเดือดร้อน/ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม งานสงเคราะห์เบี้ย ยังชี พผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วย
เอดส์ งานสงเคราะห์เบี้ยผูส้ ู งอายุ งานจัดซื้ อวัสดุ การแพทย์เพื่อผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ งานหอบรั บมาห่ มหนาว มอบแด่
ผูส้ ู งอายุ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) งานส่ งเสริมกิจการสตรี เด็ก และเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานการทัศนศึกษาดูงาน
ชุ มชน งานประสานองค์กรเพื่ อพัฒนากลุ่ ม สตรี เด็กและเยาวชน งานศู นย์พ ฒ
ั นาการเรี ยนรู ้ และห้องสมุ ดชุ มชน งาน
อาสาสมัครพิทกั ษ์สิทธิสตรี เด็กและเยาวชน
๗.๔ ฝ่ ายส่ งเสริ มสวัสดิการสั งคม มี หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มสวัสดิ การสังคม (นักบริ หารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การควบคุม กํากับ
ดูแล และอํานวยการการดําเนิ นงานของงานส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมภาคประชาชน งานมวลชน รองรับนโยบายและดูแล
รับผิดชอบให้ประชาชนที่ เดื อดร้ อนให้ได้รับบริ การสังคมขั้นพื้นฐานหรื อบริ การสวัสดิ การสังคมจากรัฐ ประชาชนใน
ฐานะที่เป็ นพลเมือง จะได้รับบริ การพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิตของรัฐที่จะจัดสรรทรัพยากรให้กบั ประชาชน ดูแล
ทุ กข์และสุ ขของประชาชนให้สามารถดํารงชี วิตอยู่ไ ด้ตามอัตภาพของตน กระจายบริ การสวัสดิ การสัง คมให้กบั กลุ่ ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร บริ การสวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
(๑) งานส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมภาคประชาชน

มีหน้าที่ควบคุ มรับผิดชอบการปฏิ บตั ิ งาน

สนับสนุ นและจัดตั้งองค์กรภาคประชาชน ประสานงานองค์กรเพื่อการพัฒนา การมีส่วนร่ วมภาคประชาชน งานบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) งานมวลชน

มีหน้าที่ควบคุ มรับผิดชอบการปฏิ บตั ิงานส่ งเสริ มมวลชนสัมพันธ์ งาน

จัดระบบส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์ชุมชน งานราชพิธี งานต้อนรับ ควบคุมดูแลในการจัดเตรี ยมและอํานวยความสะดวก
ให้ภาคประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๗.๕ ฝ่ ายส่ งเสริมความเข้ มแข็งภาคประชาชน มีหวั หน้าฝ่ ายส่ งเสริ มสวัสดิการสังคม (นักบริ หารงาน
สวัส ดิ ก ารสัง คม ระดับ ต้น ) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล ลู ก จ้างมี หัวหน้า ฝ่ ายส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ก ารสัง คม (นัก
บริ หารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้าง
(๑) งานส่ งเสริ มการกระจายอานาจและประชาคม

มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานที่ได้รับ

มอบหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการต่าง ๆ ของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ งานนโยบายเร่ งด่วน
งานต้อนรับ งานนิ เทศ งานงบประมาณรายจ่ายประจําปี และแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี ควบคุมทะเบียนรายรับ รายจ่ายให้
ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั จัดทําฎีการออนุมตั ิเบิกจ่าย จ่ายงบประมาณ การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุ มชนย่อย งาน
กระจายอํานาจเพื่อฟื้ นฟู ประเพณี วัฒนธรรมในชุ มชน ซึ่ งมีมากกว่า ๓๐๐ กิจกรรม หรื องานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานประเพณี
วัฒนธรรมในชุ มชน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่ วยงาน องค์กรต่าง ๆ งานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
เพื่อให้การปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การประเมิ นผลงาน เก็ บข้อมู ล ทํา สถิ ติ วิเคราะห์ งานวิจยั งานให้
คําปรึ กษาแนะนําและบริ การ งานศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) งานเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและแก้ ไขปัญหาสั งคม มีหน้าที่รับผิดชอบงานทะเบียนคนจน
โครงการนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล งานรณรงค์ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด งานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่ น งานส่ งเสริ ม
เครื อข่ายสมาชิ ก ทู บีนมั เบอร์ วนั ในเขตเทศบาล งานสภาเด็กและเยาวชน กองทุ นหมู่บา้ น โครงการพัฒนาชุ มชนตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) โครงการชุ มชนพอเพียง (ศพช.) งานรับเรื่ องร้องทุกข์ ร้ องเรี ยน เพื่อการแก้ไขและ
พัฒนาชุมชน ประสานงาน และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ส่ วนพัฒนาชุ มชน มีผอู ้ าํ นวยการส่ วนพัฒนาชุ มชน (นักบริ หารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับกําหนดนโยบาย การควบคุ ม กํากับ
ดู แล และอํานวยการดําเนิ นการของส่ วนพัฒนาชุ มชน รองรั บนโยบายด้า นการพัฒนาชุ มชน รั บผิดชอบเกี่ ยวกับการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นการดําเนิ นงานด้านพัฒนาชุ มชนทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคมดําเนิ นการจัดระเบียบชุ มชน สนับสนุ นการ
เสริ มสร้างศักยภาพของชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งชุมชน กรรมการชุมชน ผูน้ าํ ชุมชน องค์กรชุ มชนและพัฒนากลุ่มต่างๆใน
ชุมชน ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนเพื่อนําไปสู่ ชุมชนและสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งพึ่งตนเองและแก้ไขปั ญหา
ได้ และสร้างเครื อข่ายการดําเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกระดับ การส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พ การจัดหาตลาดเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุ มชนอย่างครบวงจร การช่ วยเหลือแก้ไขปั ญหา ส่ งเสริ มและพัฒนาการสร้ างผลิ ตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุ มชน ประสานการจัดหาแหล่งเงินทุนดําเนิ นการและช่องทางการจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มกิจกรรมทางการตลาด ส่ งเสริ มสนับสนุ นด้านวิชาการ เทคโนโลยีและปฏิบตั ิหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๗.๖ ฝ่ ายส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาสั งคม ,มีหวั หน้าฝ่ ายส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาสังคม
(นักบริ หารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น ) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการการดําเนิ นงานของงานจัดระเบียบชุมชน สถิติ ข้อมูล วิจยั และการพัฒนา
งานแก้ไขปั ญหาความอยากจน งานส่ งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การดําเนิ นการพัฒนาชุ มชน ทั้งทางด้านกายภาพ
เศรษฐกิ จ สังคม และคุ ณภาพชี วิต ทั้งในชุ มชนแออัด ชุ มชนกึ่งเมือง ชุ มชนเมือง ชุ มชนหมู่บา้ นจัดสรร และชุ มชนส่ วน
ราชการ ที่เทศบาลนครขอนแก่น จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชน การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยให้มีความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึน ตามความจําเป็ นขั้นพื้นฐานของประชากร การจัดให้มีองค์กรภาคประชาชน ในรู ปแบบคณะกรรมการกองทุน การ
สนับสนุ นให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและทางราชการ การประสานงานกับภาคเอกชนให้มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน เช่ น สนับสนุ นให้มีการจัดตั้งกองทุ นพัฒนาชุ มชนและการปรั บปรุ งชุ ม ชนบุ กรุ ก การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรื้ อย้ายชุมชน การจัดหาที่อยูอ่ าศัยแห่งใหม่ที่เหมาะสม กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาจิตใจ การจัดการอบรมให้คาํ ปรึ กษาแนะนําให้ กบั ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจและความคิดริ เริ่ มในการพัฒนา
กลุ่ม การส่ งเสริ มอาชี พของประชาชน เช่น การฝึ กอบรมอาชี พระยะสั้น การประสานงานจัดหาแหล่งจําหน่ายผลผลิ ต
การให้ ข่ า วสารด้า นแรงงานแก่ ผู ว้ ่า งงานในชุ ม ชน การให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา ทางวิช าการเกษตร สภาพแวดล้อมเพื่ อ
การเกษตรในชุมชนและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑) งานจัดระเบียบชุ มชน สถิติ ข้ อมูล วิจัย และการพัฒนา มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิงาน ประสานองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน จัดทํา รวบรวมเอกสารรายงาน การติดตามประเมินผล แผนงาน/
โครงการ สถิติขอ้ มูลชุ มชน งานวิจยั /พัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๒) งานแก้ ไขปั ญหาความยากจน

มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานพัฒนาชุ มชน

หนาแน่ นและขุมชนแออัด งานแก้ไขปั ญหาความยากจนให้ประชาชน งานแก้ไขปั ญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กบั ผูเ้ ดือดร้ อน
และด้อยโอกาส
(๓) งานส่ งเสริม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานประสาน
องค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุ มชน รวบรวมเอกสารรายงานจํานวนครอบครัวผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ และปั ญหาความเดื อดร้ อน/
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม การจัดตั้งชุ มชนย่อยเพื่อพัฒนา การเลือกตั้งหรื อสรรหาคณะกรรมการชุ มชน การแต่งตั้ง และการ
หมดสมาชิกภาพกรรมการชุมชน
๗.๗ ฝ่ ายพัฒนาชุ มชน มีหัวหน้าฝ่ ายพัฒนาชุ มชน (นักบริ หารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น ) เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนัก งานเทศบาลสามัญ ลู ก จ้า ง โดยมี หน้าที่ เกี่ ย วกับการกํา หนดนโยบาย การควบคุ ม กํากับดู แล และ
อํานวยการการดําเนิ นงานของงานพัฒนาชุ มชน งานชุมชนเมือง ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ส่ งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนฐานรากให้มีความมัน่ คงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทําและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั จัดทํายุทธศาสตร์ ชุมชน ตลอดจนการฝึ กอบรมและพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็ นชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๑) งานพัฒนาชุ มชน มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชน การแก้ไขปั ญหา
ความยากจนของประชาชนตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐ (SML) การจัดระเบียบชุ มชนเพื่อการพัฒนา การเลือกตั้งสรร
หาคณะกรรมการชุมชน การออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน การทําบัตรประจําตัวกรรมการชุมชน งานแผนที่ชุมชน
การอบรม ประชุมสัมมนา งานทัศนศึกษาดูงานองค์กรชุ มชน งานกองทุนชุมชนเมืองตลอดจนให้การสนับสนุนนโยบาย
เร่ งด่วนของรัฐ
(๒) งานชุ มชนเมือง มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานชุ มชนเมือง การพัฒนาที่อยูอ่ าศัย
ของผูม้ ีรายได้น้อยในชุ มชน (บ้านมัน่ คง) งานพัฒนาอาชี พและรายได้ประชาชน การพัฒนาแกนนําองค์กรชุ มชน งาน
สนับสนุนการพัฒนาองค์กรภาคประชาชน การอบรมแนวทางพัฒนาชุ มชน การประสานงานปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ
๗.๘ ฝ่ ายส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พ มีหวั หน้าฝ่ ายส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พ (นักบริ หารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น ) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยมี หน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับการกําหนด
นโยบาย การควบคุม กํากับดูแล และอํานวยการดําเนิ นงานของงานส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พ เป็ นการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจน ด้านการขาดแรงงาน ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิ จ และด้านสังคม จึงจะต้องมีการจัดระเบียบสังคม ชุ มชน ให้
ประชาชนมีการเรี ยนรู ้ ศกั ยภาพตนเอง มีความเป็ นอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน ในที่
ผ่า นมาไม่ มี ก ารพัฒนาสิ นค้า ชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ท าํ ให้ สู ญ เสี ย โอกาส การสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ การเผยแพร่
โดยเฉพาะการพัฒนาสิ นค้าชุมชนเพื่อเป็ นของฝากของที่ระลึก และเป็ นเอกลักษณ์ศิลปกรรมท้องถิ่น
(๑) งานส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่ควบคุม รับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน ประสานงาน กับ
กลุ่มที่เกี่ ยวข้องกับวิสาหกิ จชุ มชน เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พให้มีคุณค่า มีมาตรฐาน การพึ่งพาตนเองของครอบครัว

ชุ มชน และระหว่างชุ มชนโดยนําวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่ น รวมทั้งงานวิจยั ต้นแบบมาสร้ างสรรค์ผลผลิ ต
เพื่อก่ อให้เกิ ดการพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และการเรี ยนรู ้ ของชุ มชนเกี่ ยวกับการผลิ ตสิ นค้า การให้บริ การหรื ออื่ น ๆ ที่
ดําเนิ นการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตร่ วมกัน เพื่อสร้างรายได้และการพัฒนาตนเองของครอบครัว ชุ มชน
และระหว่างชุมชน หรื องานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) งานออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ มี หน้าที่ ควบคุ ม รั บผิดชอบ งานที่ ไ ด้รับมอบหมาย
เกี่ ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนแปรรู ป การประดิ ษฐ์เครื่ องอุปโภค-บริ โภค การนํา
วัส ดุ -อุ ป กรณ์ ต่า ง ๆ มาทํา การแปรรู ป หรื อประดิ ษฐ์ ผลิ ตภัณฑ์ผ า้ ทอ เครื่ องจัก สาร ส่ ง เสริ ม และพัฒนาคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่ องหมายการรับรองเพื่อส่ งเสริ มด้านการตลาดของผลิ ตภัณฑ์ให้เป็ นที่
ยอมรั บ อย่า งแพร่ หลาย และสร้ า งความมัน่ ใจให้ก ับ ผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์ชุม ชนการตลาดและการเงิ น
ตลอดจนการสนับสนุนส่ งเสริ มของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเน้นให้มีการพัฒนาแบบยัง่ ยืน หรื อ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) งานส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่ควบคุม รับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน
ด้า นการส่ ง เสริ ม และพัฒนาคุ ณภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน การกํา หนดมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ ชุ ม ชนการรั บ รอคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านส่ งเสริ มและประชาสัมพันธ์การเปิ ดให้บริ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง
และแสดงเครื่ องหมายการรับรองเพื่อส่ งเสริ มด้านการตลาดของผลิ ตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรั บอย่างแพร่ หลาย สนับสนุ น
นโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลในโครงการหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ อี กทั้งงานถ่ ายโอนภารกิ จหลัก งานถ่ ายโอนภารกิ จ
การเกษตร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน มีปลัดเทศบาลเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิ กจ่าย เอกสารการรับเงิ นทุกประเภทตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรั พย์สินและการทําประโยชน์จากทรั พย์สิน
เทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

วิธีดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
การบริ หารราชการของเทศบาลนครขอนแก่น จะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่ น
เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็ นไปตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่น ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีผรู ้ ับผิดชอบผลของการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการ จึงจําเป็ นต้องใช้วิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี เพื่อบริ การประชาชนและป้ องกันการ
ทุ จริ ต โดยถื อว่า ประชาชนเป็ นศู นย์ก ลาง ที่ จะได้รับ บริ ก ารจากรั ฐ มี แนวทางการบริ หารราชการและวิธี ดาํ เนิ นงาน
ดังต่อไปนี้
๑. การบริ หารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

๑.๑ การกําหนดภารกิจและโครงสร้าง ต้องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามหลักของการบริ หารราชการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
๑.๒ การปฏิบตั ิภารกิจต้องเป็ นไปโดย ซื่ อสัตย์สุจริ ต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน
๑.๓ ก่อนเริ่ มดําเนิ นการ ต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี และผลเสี ยให้ครบถ้วนทุกด้าน กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่ งใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนิ นการในแต่ละขั้นตอน ในกรณี ที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชน และต้องดําเนิ นการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนหรื อชี้ แจงทําความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น
๑.๔ เป็ นหน้าที่บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ที่จะต้องคอยรับฟั งความคิดเห็นและความพึง
พอใจ ของสังคมโดยรวมและประชาชนผูร้ ับบริ การเพื่อปรับปรุ งหรื อเสนอแนะต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อให้มีการปรับปรุ งวิธี
ปฏิบตั ิราชการให้เหมาะสม
๑.๕ ในกรณี ที่เกิ ดปั ญหาและอุปสรรคจากการดําเนิ นการ ให้ส่วนราชการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ ว
การดําเนินการข้างต้นทั้ง ๕ ข้อ ให้ส่วนราชการกําหนดวิธีปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่ อง
๒. การบริ หารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ
๒.๑ การบริ หารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนจะดําเนิ นการตามภารกิจใด ส่ วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการไว้เป็ นล่วงหน้า
(๒) การกําหนดแผนปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการตามข้อ 1 ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนิ นการแต่ละขั้นตอน เป้ าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจ และ
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของภารกิจ
(๓) ส่ วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส่ วนราชการกําหนด
(๔) ในกรณี ที่การปฏิบตั ิภารกิจ หรื อการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้
เป็ นหน้าที่ของส่ วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรื อบรรเทาผลกระทบนั้น หรื อเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิราชการให้
เหมาะสม
๒.๒

ในกรณี ที่ภารกิ จใดมีความเกี่ ยวข้องกับหลายส่ วนราชการ หรื อเป็ นภารกิ จที่ ใกล้เคียงหรื อ

ต่อเนื่องกันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิราชการเพื่อให้เกิดการบริ หารราชการแบบบูรณาการ
ร่ วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒.๓ ส่ วนราชการมีหน้าที่พฒั นาความรู ้ในส่ วนราชการ เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้อย่าง
สมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้ าง

วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานในสังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับการบริ หารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๒.๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิ บตั ิในการปฏิ บตั ิราชการให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ อาจเสนอต่อนายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น เพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบตั ิราชการ โดยมีวิธีการจัดทําความตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อโดย
วิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการ
๒.๕ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่ น ให้จดั ทําเป็ นแผน ๔ ปี โดยนํานโยบายของรัฐบาลและจังหวัด มา
พิจารณาดําเนิ นการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ง นี้ อย่างน้อยจะต้องมี สาระสําคัญเกี่ ยวกับการกําหนดเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ส่ วนราชการหรื อบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามปะเมินผล
๓. การบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจ
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการภายในส่ วนราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้ส่วนราชการกําหนด
เป้ าหมายแผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็ จของงานหรื อโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรื อโครงการ
และต้องเผยแพร่ ให้พนักงานและประชาชนทราบทัว่ กันด้วย
๓.๒ จัดให้มีการประเมินความคุ ม้ ค่าในการปฏิ บตั ิการภารกิ จของส่ วนราชการดําเนิ นการอยู่ อาจใช้
สําหรับเป็ นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิ จใดสมควรจะได้ดาํ เนิ นการต่อไปหรื อยุบเลิ ก ในการประเมิ นความคุ ม้ ค่า
ข้างต้น ให้คาํ นึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็ นไปได้ของภารกิจหรื อโครงการที่ดาํ เนิ นการ ประโยชน์ที่
รั ฐและประชาชนจะพึ ง ได้ และรายจ่ า ยที่ ต้องเสี ย ไปก่ อนและหลัง ที่ ส่ วนราชการดํา เนิ นการด้วย เพื่ อจัดทํา รายงาน
นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น
ทั้งนี้ ความคุม้ ค่านี้ ให้หมายความถึง ประโยชน์หรื อผลเสี ยทางสังคม และประโยชน์หรื อผลเสี ยอื่น ซึ่ ง
ไม่อาจคํานวณเป็ นตัวเงินได้ดว้ ย
๓.๓ ในการจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนิ นการโดยเปิ ดเผยและเที่ ยงธรรมโดยพิ จารณาถึ ง
ประโยชน์และผลเสี ยทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุ ประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่ วน
ราชการที่จะได้รับประกอบกัน
ในกรณี ที่วตั ถุประสงค์ในการใช้เป็ นเหตุให้ตอ้ งคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็ นสําคัญให้สามารถ
กระทําได้โดยไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมาย
๓.๔ ในกรณี ที่เรื่ องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อมติคณะรัฐมนตรี กาํ หนดเกินขั้นตอน
การปฏิ บตั ิไว้ และขั้นตอนการปฏิ บตั ิน้ นั ต้องใช้ระยะเวลาเกิ นสิ บห้าวัน ให้ส่วนราชการเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุ ญาต อนุ มตั ิ
หรื อให้ความเห็ นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ทราบโดยทัว่ กัน ส่ วนราชการใดที่มีอาํ นาจหน้าที่
อนุ ญาต อนุ มตั ิ หรื อให้ความเห็นชอบ มิได้ดาํ เนิ นการให้แล้วเสร็ จตามเงื่ อนไขข้างต้น หากเกิ ดความเสี ยหายใดขึ้น ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งในกรณี น้ นั โดยเร็ วและหากพิจารณาแล้วมีการกระทําผิดจริ ง ให้ดาํ เนิ นการทางวินยั
ตามระเบียบกฎหมายกําหนด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ความล่าช้านั้น มิได้เกิดขึ้นจากความผิดของตน

๓.๕ การสั่งราชการโดยปกติให้กระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เว้นแต่ในกรณี ที่ผบู ้ งั คับบัญชี ความจําเป็ นที่
ไม่อาจสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผรู ้ ับคําสั่งด้วยวาจาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และเมื่อได้ปฏิบตั ิราชการตามคําสั่งดังกล่าวแล้วให้บนั ทึกรายงานให้ผสู ้ ั่งราชการทราบในบันทึกให้อา้ งอิงคําสั่งด้วยวาจา
ไว้ดว้ ย
๔. การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
๔.๑ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับคําสั่ง การอนุ ญาต การอนุ มตั ิ การ
ปฏิ บ ัติ ร าชการ หรื อ การดํา เนิ น การอื่ น ใดของผู ด้ ํา รงตํา แหน่ ง ใดให้ แ ก่ ผู ด้ ํา รงตํา แหน่ ง ที่ มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนิ นการในเรื่ องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ วและลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการ
ตัดสิ นใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ การประชาชน
๔.๒ เมื่อได้มีการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจแล้ว ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม
และกํากับดู แลการใช้อาํ นาจและความรับผิดชอบของผูร้ ับมอบอํานาจและผูม้ อบอํานาจไว้ดว้ ย ซึ่ งหลักเกณฑ์น้ นั ต้องไม่
สร้ างขั้นตอนหรื อการกลัน่ กรองงานที่ ไม่ จาํ เป็ นในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน ในการนี้ หากสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อโทรคมนาคม แล้วจะเป็ นการลดขั้นตอน เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพและประหยัดค่ าใช้จ่า ย รวมทั้งไม่เกิ ดผล
เสี ยหายแก่ราชการให้ส่วนราชการดําเนิ นการให้พนักงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อโทรคมนาคมตามความเหมาะสม
และกําลังเงินงบประมาณ
๔.๓ ในการปฏิบตั ิ งานที่เกี่ ยวข้องกับการบริ การประชาชนหรื อการติ ดต่อประสานงานระหว่างส่ วน
ราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการนั้นๆจัดทํา แผนภู มิข้ นั ตอนและระยะเวลาการดําเนิ นการ รวมทั้ง รายละเอี ยดอื่ นๆ ที่
เกี่ ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ ทาํ การของส่ วนราชการและในระบบเครื อข่า ยสารสนเทศของส่ วนราชการ
เพื่อให้ประชาชนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดู
๔.๔ ในกรณี ที่จดั ให้มีศูนย์บริ การร่ วม ให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่ องราวต่างๆ และดําเนินการส่ งต่อให้เจ้าหน้าที่
ของส่ วนราชการที่เกี่ ยวข้อง เพื่อดําเนิ นการต่อไป โดยให้มีขอ้ มู ลและเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ ของทุกส่ วน
ราชการ รวมทั้งแบบคําขอต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมที่จะบริ การประชาชนได้ ณ ศูนย์บริ การร่ วม และให้เป็ นหน้าที่ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดพิมพ์รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ประชาชนจะต้องจัดหามาในการขออนุ มตั ิหรื อขออนุญาตใน
แต่ ละเรื่ องมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่ ของศู นย์บริ ก ารร่ วม และให้เป็ นหน้า ที่ ข องเจ้า หน้าที่ ศู นย์บริ การร่ วมที่ จะต้องแจ้ง ให้
ประชาชนที่มาติดต่อได้ทราบในครั้งแรกที่มาติดต่อ และตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จาํ เป็ นดังกล่าวนั้นประชาชนได้
ยืน่ มาครบถ้วนหรื อไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้ดาํ เนินการในเรื่ องนั้น

๕. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๕.๑ ในการปฏิ บตั ิราชการที่เกี่ ยวข้องกับการบริ การประชาชนหรื อติดต่อประสานงานระหว่างส่ วน
ราชการด้ว ยกัน ให้ส่ ว นราชการกํา หนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงานแต่ ล ะงานและประกาศให้ท ราบเป็ นการทัว่ ไป
และให้เป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา ที่จะต้องตรวจสอบให้พนักงานปฏิบตั ิงานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเวลา
๕.๒ เมื่ อส่ วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็ นหนังสื อจากประชาชน หรื อจากส่ วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ของส่ วนราชการนั้นให้เป็ นหน้าที่ของส่ วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถาม หรื อ
แจ้งการดําเนินการให้ทราบภายในเวลาที่กาํ หนดหรื อประกาศไว้
๕.๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่ วนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถาม หรื อขอข้อมูล หรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการ
๕.๔ ในกรณี ที่ส่วนราชการได้รับคําร้ องเรี ยน เสนอแนะ หรื อความคิดเห็ นเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิราชการ
อุปสรรค ความยุง่ ยาก หรื อปั ญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอ้ มูลและสาระตามสมควร ให้เป็ นหน้าที่ของส่ วนราชการนั้น
ที่จะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณี ที่มีที่อยูข่ องบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดําเนิ นการด้วย
ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครื อข่ายสารสนเทศของส่ วนราชการด้วยก็ได้และในกรณี การแจ้งผ่านทางระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศ มิให้เปิ ดเผยชื่อหรื อที่อยูข่ องผูร้ ้องเรี ยน เสนอแนะ หรื อแสดงความคิดเห็น
๕.๕ เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ ว ให้ส่วนราชการ
นั้น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศนั้น เป็ นอุปสรรคหรื อก่อให้เกิ ดความยุง่ ยาก ซํ้าซ้อน หรื อ
ความล่าช้า ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของส่ วนราชการอื่นหรื อไม่ เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ วต่อไป ใน
กรณี ที่ได้รับการร้องเรี ยนหรื อเสนอแนะจากพนักงานหรื อส่ วนราชการอื่นในเรื่ องใด ในกรณี ที่เห็นว่าการร้ องเรี ยนหรื อ
เสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรื อความไม่เข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศ ให้ช้ ี แจงให้ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อ
เสนอแนะทราบภายใน 15 วัน
๕.๖ การปฏิบตั ิราชการในเรื่ องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็ นเรื่ องเปิ ดเผยเว้นแต่กรณี มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน
หรื อการคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล จึงให้กาํ หนดเป็ นความลับได้เท่าที่จาํ เป็ น
ส่ วนราชการต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้ อ
หรื อจัดจ้างที่จะดําเนิ นการในปี งบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่ได้มีการอนุ มตั ิให้จดั ซื้ อหรื อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชน
สามารถขอดูหรื อตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทาํ การของส่ วนราชการ และระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศของส่ วนราชการ ทั้งนี้ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรี ยบหรื อเสี ยเปรี ยบหรื อ
ความเสี ยหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง
ในการจัดทําสัญญาจัดซื้ อหรื อจัดจ้าง ห้ามมิ ให้มีขอ้ ความหรื อข้อตกลงห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อความหรื อ
ข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่อยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การคุม้ ครองความลับทางราชการ หรื อในส่ วนที่เป็ นความลับทางการค้า

๖. การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
๖.๑ ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการแล้ว ดําเนินการประเมินผล
การปฏิ บ ตั ิ ราชของส่ วนราชการเกี่ ยวกับ ผลสัม ฤทธิ์ ของภารกิ จ คุ ณภาพการให้บริ ก าร ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผูร้ ับบริ การ ความคุม้ ค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วธิ ี การ และระยะเวลาที่กาํ หนด
๖.๒ ส่ วนราชการอาจจัดให้มี การประเมินภาพรวมของผูบ้ งั คับบัญชา แต่ละระดับ หรื อ การประเมิน
ภาพรวมของหน่วยงานในส่ วนราชการ ก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องกระทําเป็ นความลับ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
แห่งความสามัคคีของพนักงาน
๖.๓ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคล ให้ส่วน
ราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิงานเฉพาะตัวของพนักงานผูน้ ้ นั ในตําแหน่งที่ปฏิบตั ิประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ ที่
หน่วยงานที่พนักงานผูน้ ้ นั สังกัดได้รับจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานผูน้ ้ นั
๓. สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน (มาตรา ๗) (๒)
สรุ ปอานาจหน้ าที่ทสี่ าคัญของเทศบาลนครขอนแก่ น ประกอบด้ วย
๓.๑) เทศบาลนครมี หน้าที่ ตอ้ งทําในเขตเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓
(๒) ให้มีและบํารุ งการสงเคราะห์มาดาและเด็ก
(๓) กิจการอย่างอื่นซึ่ งจําเป็ นเพื่อการสาธารณสุ ข
(๔) การควบคุมสุ ขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และ
สถานบริ การอื่น
(๕) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยและการปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรม
(๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๘) การส่ งเสริ มกิจการการท่องเที่ยว
๓.๒) เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อและท่าข้าม
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บํารุ งและส่ งเสริ มการทํามาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบํารุ งการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕) ให้มีและบํารุ งโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทํากิจการซึ่ งจําเป็ นเพื่อการสาธารณสุ ข

(๘) จัดตั้งและบํารุ งโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบํารุ งสถานที่สาํ หรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ให้มีและบํารุ งสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) ปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรม และรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒) เทศพาณิ ชย์
๓.๓) อํา นาจหน้า ที่ ต ามพระราชบัญ ญัติ ก าํ หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจให้ แก่ อ งค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดให้มีและบํารุ งรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณู ปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การส่ งเสริ ม การฝึ ก และประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิ ชย์ และการส่ งเสริ มการลงทุน
(๘) การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
(๑๑) การบํารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
(๑๒) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
(๑๓) การจัดให้มีและบํารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
(๑๔) การส่ งเสริ มกีฬา
(๑๕) การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
(๑๖) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิกูล และนํ้าเสี ย
(๑๙) การสาธารณสุ ข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุ สานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ

(๒๔) การจัดการ การบํารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนส่ งและการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
วิธีดาเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
ให้คาํ นึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ิงาน การมีส่วนร่ วมของประชาชน การเสริ มสร้างค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรใน
การปฏิ บ ัติง านอย่า งทุ ม เท เสี ย สละ ซื่ อสั ตย์สุ จริ ต ต่ อหน้า ที่ การเปิ ดเผยข้อมู ล ข่ า วสาร การติ ดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยให้ถือปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ใน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (ที่อยู่ – เบอร์โทรศัพท์
สานักงาน / ที่ว่าการ ที่สามารถติดต่อได้) (มาตรา ๗) (๓)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ Internet เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครขอนแก่น
เลขที่ ๑ ถนนประชาสาราญ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๒-๑๖๖๗ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๓ http://kkmuni.city/center/index.php/th/
ข้อมูลข่าวสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปดูได้
การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลฯของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและInternet กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น
- ทางเว็บไซต์เทศบาลนครขอนแก่น http://www.kkmuni.go.th/2017/
- ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น http://kkmuni.city/center/index.php/th/
- ทางเฟสบุ๊คเทศบาลนครขอนแก่น https://www.facebook.com/kkmuni/
- ทางเว็บไซต์ สขร. http://www.oic.go.th/infocenter/087/default.asp
(ลงชื่อ)

ผู้รับรองข้อมูล
นายชัชวาล พรอมรธรรม

ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

(ลงชื่อ) นายกาญจน์ วันนุประธรรม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 081-3451601

