
 
ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรื่อง  กําหนดโครงสรางสวนราชการและการแบงสวนราชการภายใน 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี                 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และแหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  

เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของเทศบาล  ลงวันที่  28  มกราคม 

2559  และแกไขเพิ่มเติม ประกอบกับตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี  ดวนที่สุด ที่  อบ 0023.2/ว 3203  ลงวันที่  

18  กรกฎาคม  2560 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ 2561 – 2563   ดังนั้น         

จึงประกาศกําหนดโครงสรางสวนราชการและการแบงสวนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ดังนี้ 

                 1. สํานักปลัดเทศบาล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่

มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานัก  กอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  

โดยมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  ระดับ กลาง  เปนผูควบคุมดูแลและแบงหนวยงานภายในสวนราชการออกเปน  7  

ฝาย  24  งาน  ดังนี้ 

1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ      

งานธุรการ  งานเลขานุการและรัฐพิธี  งานควบคุมเทศพาณิชย และงานการเงินและบัญชี 

1.1.1  งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณของเทศบาล        

(2) งานขอมูลขาวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   

(3) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ ติดตอและอํานวยความ

สะดวกในดานตาง ๆ  

(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ  งานตรวจสอบ  

แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่

ราชการ   

(5) งานตอนรับและบริการงานประเพณีตางๆ ตลอดจนการตรวจงาน ตรวจเยี่ยม และทัศน

ศึกษาดูงาน 

(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน 

ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

(7) งานออกคําสั่ งไปราชการ ของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

(8) งานขอมีบั ตรประจําตัว  ของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   ที่ ปรึ กษา

นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

(9)  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล  และงานสนับสนุนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

(10) งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน   
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 (11) งานสวัสดิการของฝายอื่นภายในสํานักปลัดเทศบาล 

 (12) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.1.2  งานเลขานุการและรัฐพิธี   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณของงานเลขานุการและรัฐพิธี 

(2) งานการแตงตั้งและการถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

(3) งานเลขานุการนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี (ในสวนของขาราชการประจํา) 

(4) งานเลขานุการปลัดเทศบาล  และรองปลัดเทศบาล 

(5) งานเลขานุการประชุมตาง ๆ ในกิจการของเทศบาล (ประชุมหัวหนาสวนการบริหาร) 

(6) การจัดงานรัฐพิธี  และวันสําคัญตาง ๆ 

(7) การจัดงานวันเทศบาล 

(8) งานควบคุมวั นลาของพนักงานเทศบาล ลู กจางประจํ า และพนักงานจ างของ               

ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

(9) งานประชาสัมพันธ  แนะนํา  และอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

(10) งานประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(11)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.1.3  งานควบคุมเทศพาณิชย   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานจัดตั้งเทศพาณิชย  งานตรวจสอบ รายงาน  ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย    

(2) งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชยกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

(3) งานวิเคราะหปรับปรุงเทศพาณิชย    

(4) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.1.4  งานการเงินและบัญช ี   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

 (1) งานจัดทํารายจายประจําป  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

  (2) งานคุมงบประมาณรายจายประจําป ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายกิจการสภา ฝายบริหารงาน 

บุคคล และฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 

(3) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือน,คาตอบแทน,เงินประจําตําแหนงของคณะผูบริหาร และ

สมาชิกสภาเทศบาล 

  (4) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือน , คาจางประจํา , เงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มตางๆ  

ของพนักงานเทศบาล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

(5) งานจัดทําบัญชีรายละเอียดการรับและหักเงินเดือนของคณะผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

(6)  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินสวัสดิการ  คาเชาบาน  คารักษาพยาบาล  คาการศึกษาบุตร  

ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา 

(7) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินหมวดคาใชสอย  คาวัสดุ  หมวดคาสาธารณูปโภค  หมวดเงิน 

อุดหนุนและเงินงบกลาง 

(8) งานจัดทําฎีกาเบิกเงินเดือน  เงินเพิ่มตางๆ และสวัสดิการของบุคลากรถายโอน 

 (9) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินนอกงบประมาณ  เงินสะสมและเงินอุดหนุนทั่วไป 
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(10) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑของศูนยบริการ

สาธารณสุขภายในฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาล 

(11) งานจัดทําบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปภายในสํานักปลัดเทศบาล 

(12) งานจัดทําแผนการใชจายเงินรายไตรมาส 

(13) งานจัดทําแผนพัฒนาสามป  พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 

(14) งานจัดทําบันทึกจัดซื้อ จัดจาง 

(15) งานจัดทําหนังสือรับรองเงินเดือน 

(16) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.1.5 งานธุรการสภา   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณงานธุรการสภา 

(2) งานขอมีบัตรประจําตัว และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณของสมาชิกสภาเทศบาล   

(3) งานออกคําสั่งไปราชการของสมาชิกสภาเทศบาล 

(4) รางโต – ตอบ  และสําเนาหนังสือของราชการ 

(5) จัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาล 

(6) รับ – สงหนังสือ / สวนการงานและสมาชิกสภาเทศบาล 

(7) งานขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจาง 

(8) งานแจงบัญชีทรัพยสิน 

(9) งานจัดทําคําสั่ง / ประกาศ / หนังสือสงและการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร  ฝายกิจการสภา 

(10) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1.1.6  งานเลขานุการสภา   มีหนาที่เกี่ยวกับ    

(1) งานเลขานุการสภาเทศบาล 

(2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง  และดําเนินการการเลือกตั้ง 

(3) จัดเตรียมสถานที่หองประชุมสภาเทศบาล 

(4) ควบคุมและบันทึกเครื่องเสียงที่หองประชุมสภา 

(5) ชวยเหลือประธานสภาเทศบาลในการควบคุมการนับคะแนนเสียงและการรักษาความสงบ

เรียบรอยในสภาเทศบาล 

(6) ชี้แจงกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติ

ซึ่งเกี่ยวของกับกิจการสภาของเทศบาลตอที่ประชุมสภาเทศบาล 

(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.2 ฝายการเจาหนาที่   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ         

งานธุรการ  งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ  และงานวางแผนและฝกอบรม 

 1.2.1 งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

 (1)  มีหนาที่วางแผน ควบคุมงานดานธุรการ งานสารบรรณ  บัญชีการเงิน งบประมาณ และ

งานดานประชาสัมพันธ  

(2) งานขอมูลขาวสาร การจัดสวัสดิการ การจัดวางระบบควบคุมภายในในภาพรวมของ           

ฝายบริหารงานบุคคล 

(3) งานควบคุมดูแลการลาพักผอนประจําป  และการลาอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
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(4) งานประกันสังคมของพนักงานจาง 

(5) งานการรับนักศึกษาเขาฝกงาน 

(6) งานการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐ และใบใชควบบัตรฯ ของพนักงานเทศบาล  

พนักงานครูเทศบาล  พนักงานสถานธนานุบาล และลูกจางประจํา 

(7) งานการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับพนักงานจาง  

(8) งานจัดทําแผนปฏิบัติงานและระบบบริหารงานของฝายบริหารงานบุคคล  รวมทั้งงานอื่นๆ 

ที่มิใชหนาที่ของงานใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.2.2 งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

 (1)  งานดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ  การสอบ  การบรรจุ  แตงตั้ง  การเลื่อน

ตําแหนง และการประเมินบุคคลและผลงานของพนักงานเทศบาล 

(2)  งานการโอน  การยาย  การออกจากราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และ 

พนักงานจาง 

(3)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง    

ของเทศบาล  การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

(4)  งานการสั่งพนักงานเทศบาลไปชวยราชการ และการขอยืมตัวขาราชการ  พนักงาน หรือ

ลูกจางหนวยงานอ่ืนมาชวยปฏิบัติงาน 

(5) งานการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทน

อื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) 

(6) งานการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองและเปนไปตามระเบียบมาตรฐานและ

หลักเกณฑตางๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.2.3 งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ    มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานวางแผนควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล 

(2) งานควบคุมการเกษียณอายุ  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางงานการออกหนังสือสําคัญและหนังสือรับรองเพื่อสิทธิตางๆ   

(3) งานการจัดทําและประมวลผลขอมูลประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน

จางดวยระบบสารสนเทศ 

(4) งานโปรแกรมระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (เฉพาะทะเบียนประวัติ

ขาราชการสวนทองถิ่น) 

(5) งานการเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา 

(6) งานการขอบําเหน็จบํานาญ  เงินทําขวัญ  เงินชวยเหลือ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.2.4 งานวางแผนและฝกอบรม   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานการวางแผนและควบคุมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครอุบลราชธานี    

ใหเกิดศักยภาพสูงสุด  ไดแก  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  การจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร

ประจําป การวางแผนจัดการความรูของเทศบาล และการใหทุนการศึกษา 

(2) งานจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป ของพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา 

(3) งานจัดทําแผนอัตรากําลัง  4  ป ของพนักงานจาง 
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(4) การกําหนดตําแหนง และอัตราตําแหนง 

(5) งานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการฝกอบรมของพนักงานเทศบาล  

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง   

(6) งานพัฒนาและบริหารการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง  โดยวิธี

เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายในการถายทอด 

(7) งานการจัดโครงการฝกอบรมเผยแพรความรู  ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง  ไดแก  การพัฒนาการเรียนรูดวยตัวเอง ตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรเขารับการฝกอบรม การไป

ราชการ สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและตางประเทศ     เพื่อเทียบเคียงกับหนวยงานอื่นที่เปนเลิศ BEST 

PRACTICE ทั้งภายในและภายนอกองคกร  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.3  ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ   

การปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตร

ประจําตัวประชาชน  และงานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน   

 1.3.1 งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณตาง ๆ  ของฝายธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

(2) จัดทํางบประมาณรายรับและรายจายตาง ๆ  ประจํางานทะเบียนราษฎร 

(3) จัดทําแผนงานตาง ๆ เพื่อใชในการบริหารงานฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว 

ประชาชน 

(4) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.3.2 งานทะเบียนราษฎร   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานที่มีลักษณะบริการประชาชน  ดานเอกสาร  หลักฐานตาง ๆ  ทางการทะเบียนราษฎร  

ซึ่งเปนเอกสารที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของประชาชน  ตั้งแตเกิดจนถึงตาย  ดวยระบบคอมพิวเตอร

ออนไลนเกี่ยวกับ 

- การแจงการเกิด  

- การแจงการตาย 

- การแจงยายที่อยู 

- การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ 

- การแจงเกี่ยวกับบานและทะเบียนบาน 

- การตรวจสอบและรับรองเอกสารทางการทะเบียนราษฎร 

(2) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.3.3 งานบัตรประจําตัวประชาชน  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) จัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  และ

ประชาชนทั่วไปดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลน 

(2) ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานการทําบัตรประจําตัวประชาชน  เพื่อใชพิสูจนตัวบุคคล 

(3) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.3.4 งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) สอบสวนการแจงการเกิดเกินกําหนด 

(2) สอบสวนการแจงการตายเกินกําหนด 
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(3) สอบสวนการขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน (ท.ร.13  และ ท.ร.14) 

(4) สอบสวนการจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน (ท.ร.13  แล ท.ร.14) 

(5) สอบสวนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนบาน (ท.ร.13 และ  

ท.ร.14  สูติบัตร  มรณบัตร  และใบแจงยายที่อยู) 

(6) กรณีอื่น ๆ  อันเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.4  ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน    

ในหนาที่ของงานธุรการ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิง

เฉลิมพระเกียรติ และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบูรพา   

1.4.1  งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      

(2) งานขอมูลขาวสารทั่วไปและงานสารสนเทศ   

(3) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ ติดตอและอํานวยความ

สะดวกในดานตาง ๆ  

(4) งานสาธารณกุศลของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(5) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน  

ของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

(6) งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(7) งานสวัสดิการของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.4.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ,งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิง

เฉลิมพระเกียรติ และ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบูรพา     มีหนาที่ 

เกี่ยวกับ 

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

(2) งานปองกันและระงับอัคคีภัย 

(3) งานวิเคราะหและพิจารณา  ทําความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะรวมทั้งดําเนินการดาน

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เชน อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ 

(4) งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียม  และอํานวยความสะดวกในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

(5) งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(6) งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน 

(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 

(8) งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.5  ฝายรักษาความสงบ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน

คดีและ  ธุรการ  งานการเงินและบัญชี  งานตรวจและบังคับการ  และงานกิจการพิเศษ 
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 1.5.1. งานคดีและธุรการ    มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การรับแจงความ  รับคํารองเรียน   

(2) การสอบสวนและการดําเนินคดี 

(3) การเปรียบเทียบปรับใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  เชน  ความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  กฎหมายวา

ดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง เปนตน 

(4) การตรวจสอบการกระทําผิดเกี่ยวกับอาคารโดยทั่วไป   

(5) การเก็บรักษาของกลาง   การจําหนายของกลาง    

(6) การทํารายงานประจําวัน        

(7) การสารบรรณและธุรการทั่วไป  

(8) การงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ   

(9) การดูแลทรัพยสิน  ยานพาหนะ  เครื่องมือสื่อสาร   

(10) การรับ – สงเงินคาปรับ   

(11) การรวบรวมสถิติรายงาน   

(12) การบริหารงานบุคคล      

(13) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.5.2  งานการเงินและบัญช ี มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานดูแลรักษาและเตรียมประสานงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ 

(2) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเกี่ยวกับเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  และการจัดซื้อจัดจาง 

(3) งานควบคุมจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ 

(4) งานจัดทําพัสดุของฝายเทศกิจ 

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.5.3 งานตรวจและบังคับการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การจัดระเบียบหาบเรแผงลอย การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี   

(2) การควบคุมการติดตั้ง  ตาก  วาง   แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ   

(3) การควบคุมการทิ้งซากยานยนตในที่สาธารณะ   

(4) การควบคุมการปดปายโฆษณาและการใชเครื่องขยายเสียงโฆษณาโดยไมไดรับอนุญาต    

(5) การควบคุมการขูด   ขีด   เขียน   กะเทาะ   พนสีบนกําแพง   ถนน   ตนไม    

(6) การปลอย  นําสัตวจูงไปตามถนน   

(7) การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  โดยทั่ว ๆ ไป   

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.5.4 งานกิจการพิเศษ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การตรวจตราควบคุมบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ ไดแก การ

ตรวจตราและจับกุมรถยนต  รถจักรยานยนต  ที่กอมลภาวะ  รถบรรทุกที่มิไดจัดสิ่งปองกันวัสดุที่บรรทุกตกหลน

หรือรั่วไหล  ปลิว  ฟุง  กระจายบนถนน   

(2) การจอดรถยนตไมดับเครื่องยนตในที่สาธารณะ   

(3) การตรวจ  ควบคุมการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ   

(4) การปองกันอัคคีภัย  การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย   
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(5) การใหความชวยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยตาง ๆ  ทั้งขณะเกิด

เหตุและหลังเกิดเหตุ  

(6) การตรวจตราสิ่งสาธารณะชํารุดบกพรอง   

(7) การอํานวยความสะดวกดานการจราจร   

(8) การใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

(9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.6  ฝายสงเสริมการทองเที่ยว  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ

งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว  และงานสนับสนุนกิจการทองเที่ยว 

   1.6.1 งานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล   

(2) งานควบคุมกิจการการบริการทองเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหนวยงานอื่น 

(3) งานตอนรับ   แนะนํา    อํานวยความสะดวกและบริการนําเที่ยวรวมทั้งดําเนินธุรกิจการ

ทองเที่ยว 

(4) งานกําหนดมาตรฐานกฎเกณฑการทองเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให

คําปรึกษาในการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปตามแผน 

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1.6.2 งานสนับสนุนกิจการทองเที่ยว   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล 

(2) งานประชาสัมพันธ  ใหคําแนะนําเผยแพรความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวหรือกิจการที่

เกี่ยวกับการทองเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล 

(3) งานตอนรับ  แนะนํา  อํานวยความสะดวกและบริการนําเที่ยวรวมทั้งดําเนินธุรกิจการ

ทองเที่ยว 

(4) งานศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว ธุรกิจและบริการทองเที่ยว ตลอดจน

ปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมและที่มีอยูแลว 

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

2. สํานักการคลัง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน         

เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินตาง ๆ การ

จัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ  การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลอง

ประจําเดือน  ประจําป  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย โดยมี

ผูอํานวยการสํานัก ระดับสูง  เปนผูควบคุมดูแลและแบงหนวยงานภายในสวนราชการออกเปน  2  สวน  7  ฝาย  

15  งาน  ดังนี้ 

2.1 ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ  

และงานระบบสารสนเทศ 

 2.1.1  งานธุรการ    มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณ 

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดตอและอํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ  
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(3) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล 

(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ 

(5) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 

(6) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

(7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทํา 

คุณประโยชน 

(8) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 

(9) งานรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน 

(10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบ

เปนกรณีพิเศษ 

(11) งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ 

(12) งานสวัสดิการของสํานักการคลัง 

(13) งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายไดและแนะนําอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

(14) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.1.2  งานระบบสารสนเทศ    มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1)  งานขอมูลขาวสารทั่วไป 

(2)  งานทางระบบงานคอมพิวเตอร 

(3)  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลขาวสารที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา   

วิเคราะห  จัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

(4)  งานสงเสริม  แนะนํา  อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผล 

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

(5)  งานศึกษา  คนควา ขอมูลความรูที่ เกี่ ยวกับเทคโนโลยี ใหมๆ  เพื่อพัฒนาระบบ   

สารสนเทศ 

(6) งานเผยแพรขอมูล  งานขาวสารทางเว็บไซตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 

(7)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.2  สวนบริหารงานการคลัง     มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ

ฝายพัสดุและทรัพยสิน  ฝายการเงินและบัญชี  และฝายสถิติการคลัง 

2.2.1 ฝายพัสดุและทรัพยสิน     มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ  

งานพัสดุ  และงานทรัพยสิน 

 2.2.1.1 งานพัสดุ     มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจาง  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

โครงการถายโอนและโครงการเงินอุดหนุน 

(2) งานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อและจัดจาง 

(3) งานจัดทํานิติกรรมสัญญา และควบคุมบังคับใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาจาง 

(4) การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ 

(5) งานซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.2.1.2  งานทรัพยสิน  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1)  งานจัดทําทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 

(2)  งานควบคุมการรับ – จายพัสดุ 

(3) งานตรวจสอบการรับ – จายพัสดุประจําป 

(4)  งานจําหนายพัสดุ  ครุภัณฑ 

(5)  งานรักษาซอมแซมบํารุงพัสดุ – ครุภัณฑ 

(7)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.2.2  ฝายการเงินและบัญชี  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ      

งานการเงินและบัญชี 

 2.2.2.1  งานการเงินและบัญช ี     มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานเกี่ยวกับการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงิน       

การเบิกจายเงินทุกประเภท 

(2) งานการตัดโอนอัตราเงินเดือน  คาจาง 

(3) งานเขียนเช็คสั่งจายเงินทุกประเภท 

(4) งานเกี่ยวกับภาษีหัก  ณ  ที่จาย  (ภงด. 1 , 3 , 53)  

(5) งานขอขยายเวลาเบิกจายเงิน  การเบิกจายเหลื่อมป 

(6) การขออนุมัติเบิกเงินตัดป 

(7) งานจัดเก็บฎีกาทุกประเภท 

(8) งานรับสงฎีกาเบิกจายเงิน 

(9) งานสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาล 

(10)  งานคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 

(11)  งานเงินเดือน  คาจาง  และสวัสดิการตาง ๆ 

(12)  งานเกี่ยวกับเงินกู 

(13) งานจัดทําสมุดเงินสดรับ  เงินสดจาย  และบัญชีแยกประเภทชนิดตาง ๆ 

(14)  งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจาย 

(15)  งานจัดทําทะเบียนรายรับ  รายจายตามงบประมาณ 

(16)  งานจัดทําทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารใหเปนปจจุบัน 

(17)  งานจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

(18)  งานจัดทํารายงานแสดงสถานะการเงินประจําวัน 

(19)  งานจัดทําเช็คคางจาย 

(20)  งานจัดทําบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท 

(21)  งานจัดทํางบรับ – จาย   

(22)  งานจัดทํางบทดลองและรายงานประกอบงบประมาณ 

(23)  รายงานกระแสเงินสด  รับจาย 

(24)  งานรายงานรายจายคางจายทุกประเภท 

(25)  งานจัดทําทะเบียนคุมเงินรายรับ  รายจาย 

(26)  งานรายงานรายจายที่ไดรับอนุมัติใหจายจากเงินสะสม 
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(27)  งานแสดงผลการดําเนินงานจายเงินรายรับ 

(28)  งานรายงานรายจายในการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ 

(29)  งานจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  งบทรัพยสิน  งบหนี้สิน 

(30)  งานทําใบผานรายการทั่วไป 

(31)  งานตรวจสอบการโอนลด เพิ่ม แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

(32)  งานการโอนลด  เพิ่ม  แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

(33)  งานทะเบียนการใชสิทธิ์จายตรง  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 

(34)  งานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย 

(35)   งานจัดทํารายงานเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูลงนามในเชคใหกับธนาคารในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

(36)   งานสารบรรณของฝายการเงินและบัญชี 

(37)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  2.2.3 ฝายสถิติการคลัง   มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานสถิติ

การคลัง 

                        2.2.3.1  งานสถิติการคลัง     มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานจัดทําสถิติรายรับ  รายจายจริง  ประจําปงบประมาณ 

(2) งานจัดทํางบประมาณการรายรับ  รายจายประจําปงบประมาณ 

(3) งานจัดทําสถิติการรับและจายเงินนอกงบประมาณ 

(4) งานจัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับและจายเงินสะสม  เงินอุดหนุน   

(5) งานจัดทําสถิติการคลังประจําป  และการใหบริการขอมูลทางดานสถิติการคลัง 

(6) งานบันทึกขอมูล  รวบรวมสถิติ 

(7) งานการโอนเงินงบประมาณ 

(8) งานจัดทําทะเบียนคุมเงินมัดจําประกันของเงินประกันสัญญา 

(9) งานจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมสะสม 

(10)  งานจัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานรายจายจากรายรับและเงินสะสม   

(11)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.2.3.2  งานทะเบียนพาณิชย  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1)  รับจดทะเบียนพาณิชย   จดเปลี่ยนแปลง  จดยกเลิกทะเบียนพาณิชยผานระบบ

อินเตอรเน็ตผานโปรแกรมของงานทะเบียนพาณิชย 

(2) รับจดทะเบียนอิเลคทรอนิคสตามคําขอผูประกอบการพาณิชยกิจ 

(3) ใหบริการตรวจคนเอกสารผูประกอบการพาณิชยกิจ 

(4) ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชยกิจ 

(5) สงรายงานการจดทะเบียนพาณิชยตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาผานระบบอินเตอรเน็ต 

(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.3   สวนพัฒนารายได   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ    

ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ฝายพัฒนารายได  และฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย   
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2.3.1  ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  

ในหนาที่ของงานแผนที่ภาษี  งานทะเบียนทรัพยสิน  และงานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 2.3.1.1  งานแผนที่ภาษ ี   มีหนาที่เกี่ยวกับ                                                                                                                 

(1) งานคัดลอกขอมูลที่ดิน 

(2) งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(3) งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ 

(4) งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 

(5) งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน 

(6) การจัดทํารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล 

(7) งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนที่ภาษี 

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.3.1.2  งานทะเบียนทรัพยสิน     มีหนาที่เกี่ยวกับ  

(1) งานปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ  

(2) งานสํารวจและตรวจสอบภาคสนาม 

(3) งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระภาษี    

(4) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสารขอมูลตาง ๆ 

(5) การจัดทํารายงานประจําเดือน 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.3.1.3  งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน     มีหนาที่เกี่ยวกับ  

(1) งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(2) งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ 

(3) งานบริการตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน 

(4) งานบริการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4-5) 

(5) งานบริการขอมูลทรัพยสินดวยระบบคอมพิวเตอร 

(6) งานจัดทํารายงานประจําเดือน 

(7) งานศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของทองถิ่น 

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.3.2 ฝายพัฒนารายได  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ        

งานพัฒนารายได  และงานเรงรัดรายได 

 2.3.2.1  งานพัฒนารายได    มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานศึกษาวิเคราะห   วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  

คาธรรมเนียม และการจัดหารายไดอื่น ๆ  ของเทศบาล 

(2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได และการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได 

(3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายไดของเทศบาล 

(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและการกําหนดคารายปของภาษีโรงเรือน

และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น 

(5) งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร 
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(6) งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตางๆ 

(7) งานเกี่ยวกับการเบิกจายใบเสร็จรับเงินหรือสิ่งแทนตัวเงิน 

(8) งานเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินหรือสิ่งแทนตัวเงิน 

(9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.3.2.2  งานเรงรัดรายได    มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา 

(2) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินหรือคํารอง

ภายในกําหนดและรายชื่อผูไมชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ  ภายในกําหนดของแตละป 

(3) งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายใน

กําหนด 

(4) งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมมาชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายได

อื่นภายในกําหนด 

(5) งานประสานงานกับฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถิ่น  

(ไมยื่นแบบฯ และไมชําระภาษี)  โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ 

(6) งานประสานงานกับฝายนิติกรเกี่ยวกับการดําเนินการยึดอายัด และการขายทอดตลาด

ทรัพยสิน 

(7) งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อการเรงรัดรายได 

(8) งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี 

(9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  2.3.3  ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน    

ในหนาที่ของงานจัดเก็บรายได  งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน  และงานพัฒนากิจการพาณิชย 

 2.3.3.1  งานจัดเก็บรายได     มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจาก

ทะเบียนคุมผูชําระภาษี 

(2) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแบบคํารองของผู เสียภาษี      

คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ 

(3) งานพิจารณาการประเมินและการกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพื่อนําเสนอ

พนักงานเจาหนาที่ 

(4) งานแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี 

(5) งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอื่น 

(6) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปายในทะเบียน

เงินผลประโยชน และทะเบียนคุมผูชําระภาษีของผูเสียภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน 

(7) งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี 

(8) งานเก็บรักษา และการนําสงเงินประจําวัน 

(9) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น 

(10)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 2.3.3.2  งานจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน      มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสัญญาเชาทรัพยสินและการไดมาซึ่งสิทธิอื่นใดของเทศบาล 

(2) งานแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน 

(3) งานจัดทําประกาศเกี่ยวกับการจัดใหเชาทรัพยสิน 

(4) งานเก็บรักษาเอกสารสัญญาเชาทรัพยสิน 

(5) งานประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการจัดหาประโยชนจาก 

ทรัพยสิน 

(6) การติดตอประสานงานเพื่อขอรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่น 

(7) การจัดทําฎีกาเพื่อขอรับเงินภาษี  เงินอุดหนุน  ที่ไดรับการจัดสรร 

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.3.3.3  งานพัฒนากิจการพาณิชย      มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานศึกษา  วางแผน  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกิจการพาณิชยของเทศบาล 

(2) งานโครงการพัฒนากิจการพาณิชยของเทศบาล 

(3) งานพิจารณาปรับปรุงทรัพยสินของเทศบาลเพื่อกิจการพาณิชย 

(4) งานการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนากิจการพาณิชย 

(5)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย- 

3. สํานักการชาง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบ การจัดทําขอมูล

ทางดานวิศวกรรม  การจัดเก็บและการทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบขอมูล  

การกอสราง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง  การ

ควบคุมการกอสรางและการซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม   

ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล   การควบคุม   การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับ

แผนงาน ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง  การจัดการสิ่งแวดลอมดานวัสดุที่

ใชแลว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ํา  การควบคุมออกแบบและกอสรางอาคารโรงงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

การควบคุมดูแล  รักษาตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสีย  และมลพิษในดานอื่น ๆ  รวมทั้งการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย  โดยมีผูอํานวยการสํานัก  ระดับสูง  เปนผูควบคุมดูแลและแบงหนวยงานภายใน  

สวนราชการออกเปน  2  สวน  9  ฝาย  23  งาน  ดังนี้ 

3.1 ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ  

งานรับเรื่องราวรองทุกข 

  3.1.1  งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานควบคุม  ตรวจสอบ  บังคับบัญชา  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ของงานธุรการ  สํานักการชาง 

(2) งานสารบรรณของสํานัก 

(3) งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่ติดตอและอํานวยความ

สะดวกตางๆ 

(4) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

และพนักงานเทศบาล 

(5) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
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(6) รวมปฏิบัติงานแกไขปญหาและรับเรื่องราวรองทุกขของ สน.เทศบาลนครอุบลราชธานี 

และอํานวยความสะดวกติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตางๆ  ที่ประชาชน

ไดขอความชวยเหลือ 

(7) งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

(8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผูทํ า

คุณประโยชน 

(9) งานจัดทําคําสั่ง  และประกาศ 

(10) งานดานบริการงานบุคคลของสํานัก 

(11) งานสวัสดิการของสํานัก 

(12) งานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

(13) งานจัดวางระบบควบคุมภายในในสํานักการชาง 

(14) งานสงเสริมกิจกรรม  5 ส 

(15) งานขอมูลขาวสารทั่วไป 

(16) งานรวบรวมผลงานเพื่อเสนอขอรางวัลคุณภาพตางๆ 

(17) งานโครงการอุบลเมืองสะอาด 

(18) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.1.2  งานรับเรื่องราวรองทุกข  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานรับเรื่องราวรองทุกข และรองเรียน 

(2) งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารองของประชาชนประจําสัปดาหและประจําเดือน 

ของสํานักการชาง 

(3) งานอํานวยความสะดวก  บริการประชาชนและหนวยงานตางๆ 

(4) งานติดตามผลการดําเนินการปฏิบัติตามคํารองของประชาชนประจําสัปดาห และ

ประจําเดือน ของสํานักการชาง 

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.2 ฝายแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ  

งานแผนงานและโครงการ  และงานการเงินและบัญชี  

   3.2.1  งานแผนงานและโครงการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานประสานโครงการกอสรางกับสวนควบคุมการกอสราง 

(2) การจัดทําแผนพัฒนาในสวนของสํานักการชาง 

(3) การจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

(4) งานประสานโครงการเงินอุดหนุนตางๆ 

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.3.2 งานการเงินและบัญชี  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การจัดทําฏีกาเบิกจายเงินทุกประเภท 

(2) งานออกใบเสร็จจัดเก็บรายไดของสํานักการชาง 

(3) งานทําหนังสือรับรองเงินเดือน 

(4) งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจายเงิน 
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(5) มีหนาที่เปนกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทํางานตรวจติดตามประเมินผลการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในสํานักการชาง 

(6) งานสงเสริมกิจกรรม 5 ส 

(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 3.3 สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน

หนาที่ของฝายบริหารงานทั่วไป  ฝายควบคุมการกอสราง  ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง และฝายวิศวกรรมจราจร 

3.3.1  ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ        

งานจัดซื้อจัดจางโครงการกอสราง และงานระบบสารสนเทศ 

3.3.1.1 งานจัดซื้อจัดจางโครงการกอสราง  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานประสานโครงการกอสรางกับฝายวิศวกรรมโยธา 

(2) งานขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจาง โครงการกอสราง 

(3) จัดทําเอกสาร การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการกอสราง 

(4) งานประสานโครงการเงินอุดหนุนตางๆ 

(5) รวบรวมเอกสารการเบิกจายเงินตามสัญญาจาง 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

3.3.1.2 งานระบบสารสนเทศ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

 (1) งานขอมูลขาวสารทั่วไป 

 (2) งานทางระบบงานคอมพิวเตอร 

 (3) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลขาวสารที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห  

จัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

   (4) งานส งเสริม แนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิ ธีและขั้ นตอนของการประมวลผลดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร 

  (5) งานศึกษา  คนควา  ขอมูลความรูที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  (6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.3.2  ฝายบริหารงานทั่วไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ   

งานธุรการ และงานรับคําขออนุญาตกอสราง 

3.3.2.1 งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณ ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 

(2) งานรับคํารองเรียนจากประชาชน  พรอมทั้งอํานวยความสะดวกและบริการประชาชน 

(3) จัดทําทะเบียนพัสดุ- ครุภัณฑ  ประจําป  ของฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 

(4) งานแจงคําสั่งระงับรื้อถอน และแกไขการกอสรางอาคารภายในเทศบาล 

(5) มีหนาที่เปนกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทํางานตรวจติดตามประเมินผลการจัด

วางระบบควบคุมภายในสํานักการชาง 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.3.3.2 งานรับคําขออนุญาตกอสราง  มีหนาที่เกี่ยวกับ   

   (1)  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคารฯ พรอมตรวจสอบเอกสารประกอบคําขออนุญาตกอสราง

อาคาร 

(2)  งานรับคําขอตรวจสอบอาคาร 



-17- 

(3) งานตรวจสอบควบคุมการออกเอกสารใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง  รื้อถอนอาคารและ

อื่นๆ 

(4) งานเก็บรักษาและลงทะเบียนแบบแปลน 

(5) งานรับคํารองขอเลขบาน 

(6) งานรับคํารองตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

(7) งานรับคําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

(8) งานรับคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร 

(9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3.3.3  ฝายควบคุมการกอสราง  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน

วิศวกรรมโยธา และงานสถาปตยกรรม   

   3.3.3.1  งานวิศวกรรมโยธา  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมถนนและสะพาน 

(2) งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน 

(3) งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม  งานถนนและ

สะพาน 

(4) งานออกรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน 

(5) งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดาน

วิศวกรรม  งานถนนและสะพาน 

(6) งานศึกษาวิเคราะห  วิจัยทางดานวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน 

(7) งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม งานถนนและสะพาน 

(8) งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน 

(9) ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม  งานอาคารและสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

(10)  งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ 

(11)  งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม  งานอาคารและ

สิ่งกอสรางอื่นๆ 

(12)   งานบริการแบบแปลนกอสรางอาคารใหแกประชาชน 

(13)   งานออกรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ 

(14)   งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณออกแบบ  กําหนดรายละเอียดทางดาน 

วิศวกรรม  งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ 

(15)   งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม  งานอาคาร และสิ่งกอสรางอื่นๆ 

(16)   งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม  งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ 

(17)   งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม  งานอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ 

(18)   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.3.3.2   งานสถาปตยกรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานออกแบบ เขียนแบบทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลปของอาคารตางๆ 

(2) งานวางโครงการ  จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรมมัณฑนศิลปของ

อาคารตางๆ  
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(3) งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลปของอาคารตางๆ 

(4) งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรมของอาคารตางๆ 

(5) งานออกรายการทางสถาปตยกรรมของอาคารตางๆ 

(6) งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรมของอาคารตางๆ 

(7) งานวิเคราะห  วิจัย  ทางดานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลปของอาคารตางๆ 

(8) งานประมาณราคาคากอสรางสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลปของอาคารตางๆ 

(9) งานใหบริการดานสถาปตยกรรม  มัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรมตางๆ 

งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

(10) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.3.4  ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหนาที่

ของงานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร และงานควบคุมผังเมืองและจัดทําผังเมือง 

   3.3.4.1  งานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1)  งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

(2)  งานตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องราวและใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุม 

อาคาร 

(3)  งานตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม                       

วิชาชีพสถาปตยกรรม  และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

 (4)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   3.3.4.2  งานควบคุมผังเมืองและจัดทําผังเมือง  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1)  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน 

(2)  งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก  ทางนํ้า 

(3)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 

   (4)  งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม 

  (5)  งานจัดทําผังเมืองรวม 

  (6)  งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

  (7)  งานสํารวจรวบรวมขอมูลดานผังเมือง 

  (8)  งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง และสิ่งแวดลอม 

  (9)  งานควบคุมเขตถนน  ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณะประโยชน 

  (10)  งานตรวจสอบ – ควบคุม  โครงสรางดานผังเมือง 

  (11)  งานดานสถาปตยกรรมหรือออกแบบ 

  (12)  งานดานการถายโอนภารกิจดานการผังเมือง  จากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

  (13)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.3.4.3 งานวิเคราะหและวางแผนจราจร   มีหนาที่เกี่ยวกับ   

(1)  การศึกษาปญหาดานการจราจรและขนสง  วิเคราะหวิจัยวางแผนและจัดทําโครงการ

เสนอแนะการพัฒนาการขนสงใหสอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่ 

(2)  ตรวจสอบ ติดตาม  ประเมินผล  ปรับปรุง  ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติตามแผน 
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(3)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย และจัดเก็บสถิติขอมูลการจราจรและขนสง  สภาพและลักษณะ

การจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบการจราจร และเพื่อแกไขปญหาจราจรติดขัดในเขตพื้นที่เปนแนว

ทางการพยากรณแนวโนมของการจราจรและการขนสงในพื้นที่ในอนาคต 

(4) การวางแผนและออกแบบดานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร 

(5) มีหนาที่เปนกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะทํางานตรวจติดตามประเมินผลการจัด

วางระบบควบคุมภายในสํานักการชาง  จัดทํารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน  ขอ 6 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

      3.3.4.4  งานสัญญาณไฟฟาและเครื่องหมายจราจร   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณที่ 

เปลี่ยนแปลงไป 

(2) การวางแผนและออกแบบดานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร 

(3) การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร 

(4) การติดตั้งบํารุงรักษาและซอมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

(5) การซอมบํารุงรักษา  จัดทํา  และติดต้ังเครื่องหมายจราจรและอุปกรณถนน  ไดแก   

ปายเครื่องหมายจราจร  เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง  ขอบทาง และอุปกรณถนนที่เปนเครื่องเสริมสวัสดิภาพ 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.4  สวนการโยธา  มีหนาที่ควบคุมดู แลและรับผิดชอบการปฏิ บัติ งานในหน าที่ ของ               

ฝายบริหารงานทั่วไป  ฝายสวนสาธารณะ  ฝายชางสุขาภิบาล และฝายสาธารณูปโภค   

  3.4.1 ฝายบริหารงานทั่วไป   มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ      

งานธุรการ และงานติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาตามคํารอง 

   3.4.1.1  งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

 (1)  งานสารบรรณ  สวนการโยธา 

 (2)  งานรางโต – ตอบหนังสือราชการตางๆ 

 (3)  งานตรวจสอบ  ควบคุมสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา  พนักงานจาง 

(4)  งานควบคุม  ตรวจสอบบัญชีวันลา  มา  ขาด    ของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  

และพนักงานจาง 

 (5)  งานจัดทําทะเบียนพัสดุ -  ครุภัณฑ  สมุดทะเบียนหนังสือเรื่องตางๆ  ของสวนการโยธา 

 (6)  งานจัดซื้อ – จัดจาง ของสวนการโยธา 

 (7)  งานประสานงาน  ติดตอ อํานวยความสะดวกในดานตางๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 (8)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.4.1.2  งานติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาตามคํารอง  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

 (1)  งานรับคํารองเรียนจากประชาชน  พรอมอํานวยความสะดวกและบริการประชาชน 

(2)  งานรายงานผลการปฏิบัติตามคํารองของประชาชนและหนวยงานตางๆ ประจําสัปดาห  

และประจําเดือน 

 (3)  งานแจงผลการดําเนินงานตามคํารองของประชาชนและหนวยงานตางๆ  

 (4)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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   3.4.1.3  งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานเพาะพันธุไมดอกไมประดับ พันธุไมตางๆ 

 (2) งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชํา และขยายพันธุไมตางๆ 

 (3)  งานประมาณราคาในการดําเนินการเกี่ยวกับพันธุไมตางๆ 

 (4)  งานประดับตกแตงสถานที่เกี่ยวกับการใชพันธุไมตางๆ 

 (5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   3.4.1.4  งานควบคุมและบํารุงรักษาสถานที ่  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

 (1)  งานบํารุงรักษาตนไมภายในอาคารสถานที่สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีและ

สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 (2)  งานตกแตงตนไมอาคารสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  และสวนสาธารณะภายใน

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในวันสําคัญตางๆ 

 (3)  งานประมาณราคาพันธุไมตางๆ  ที่จําเปนตองใชในการตกแตงสถานที่ 

 (4)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.4.2 ฝายชางสุขาภิบาล  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน

ควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานบํารุงรักษาและซอมแซม 

3.4.2.1 งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานรับน้ําเสียจากอาคาร  สถานประกอบการตาง ๆ  ในเขตควบคุมการบําบัดนํ้าเสีย 

เขาระบบบําบัดน้ําเสีย 

(2) งานตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคาร  สถานประกอบการมิใหปลอยน้ําเสีย 

ทําลายสภาพแวดลอมของธรรมชาติ  เชน  แมน้ํา  คูคลอง  ที่สาธารณะ  รวมทั้งการปลอยน้ําทิ้งลงทอสาธารณะ

โดยไมไดรับอนุญาต 

(3) งานรับเรื่องราวคํารองขออนุญาตตอทอเชื่อมน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง  การตรวจสอบ 

เอกสาร  รวมทั้งการสํารวจทําผังแนวทอและประมาณการจํานวนผูขออนุญาต 

(4) งานประเมินอัตราคาธรรมเนียมและคาใบอนุญาตขอตอทอเชื่อมน้ําเสีย – น้ําทิ้ง   

รวมทั้งการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูขออนุญาตตอทอเชื่อม 

(5) งานดูแลรักษาความสะอาดบอบําบัดนํ้าเสีย 

(6) งานดักขยะในบอสูบน้ําเสีย บอพักและบอดักไขมัน 

(7) งานตรวจสอบระบบระบายน้ําทวมขังตามถนน  ซอย  ในเทศบาล 

(8) งานตรวจสอบน้ําทวมขังตามถนน  ซอย  ในเทศบาล 

(9) งานจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

(10) งานลอกทอระบายนํ้าตามถนน  ซอย 

(11) งานแกปญหาน้ําทวม 

(12) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.4.2.2 งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานกําจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย 

(2) งานกําจัดสิ่งปฏิกูล  ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 

(3) งานอบรมใหความรูดานการกําจัดขยะมูลฝอย 

(4) งานสรางสรรค  ขยะรีไซเคิล 
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(5) งานควบคุมโรงงานและหองทดลอง 

(6) งานควบคุมอาคารและสถานที่ 

(7) งานควบคุมพัสดุ  อุปกรณ ที่รับผิดชอบ 

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   3.4.2.3  งานบํารุงรักษาและซอมแซม  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องยนต เครื่องจักรกล  อุปกรณไฟฟาตางๆ ที่เกี่ยวกับ 

ระบบการบําบัดนํ้าเสีย 

(2) งานบํารุงรักษาและซอมแซมอาคาร  สถานที่โรงบําบัดน้ําเสีย  ทอน้ําเสีย  ทอระบาย 

น้ําฝน  ทอระบายน้ําโสโครกและทอนํ้าทิ้ง 

(3) งานทําความสะอาด  ลางลอกทอ  รางระบายน้ําเสีย  น้ําฝน  หรือน้ําทิ้ง 

(4) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3.4.3 ฝายสาธารณูปโภค  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน

บํารุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ งานชางศิลป งานศูนยเครื่องจักรกล 1 และงานศูนย

เครื่องจักรกล  2 

    3.4.3.1  งานบํารุงรักษาทางและสะพาน  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานดานการกอสรางซอมบํารุงรักษาถนนและสะพาน 

(2) งานวางโครงการ  และควบคุมการกอสราง 

(3) งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง 

(4) งานจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป 

(5) งานควบคุมพัสดุ  งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 

(6) งานจัดตกแตงสถานที่งานประเพณีตางๆ 

(7) งานใหบริการ  โตะ  เกาอี้  ฟลอร 

(8) งานควบคุมพัสดุ  อุปกรณ  ที่รับผิดชอบ 

(9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.4.3.2 งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานจัดเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบโคมไฟฟาตามถนน ซอย  เพื่อปรับปรุงแกไข 

(2) งานจัดทําแผนซอมแซม  แกไขปญหาไฟฟาดับตามถนน  ซอยตางๆ 

(3) งานประมาณราคาการบํารุงรักษาดานสาธารณูปการอื่นๆ 

(4) งานควบคุมพัสดุงานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 

(5) งานดานการกอสรางซอมบํารุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟาและไฟฟาแสงสวาง 

(6) งานออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟา 

(7) งานตกแตงสถานที่งานประเพณีตางๆ 

(8) งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟา 

(9) งานประมาณราคาเกี่ยวกับไฟฟา 

(10)  งานใหบริการเต็นท 

(11)  งานออกแบบ และคํานวณอุปกรณไฟฟา 

(12)   การกําหนดรายละเอียดและประมาณราคาการกอสราง  การซอม  และติดตั้งเกี่ยวกับ

ไฟฟา 
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(13)  การแกไขปรับปรุงตรวจซอม  เครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใชเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟา 

(14)   การควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

(15)  การคนควา  วิเคราะห วิจัย  ทดสอบ  หาขอมูลและสถิติตางๆ  เพื่อเปนเกณฑ

ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมไฟฟา 

(16)   การอํานวยการติดตั้งอุปกรณไฟฟา 

(17)  การอํานวยการซอมอุปกรณไฟฟา 

(18)  การอํานวยการใชอุปกรณไฟฟา 

(19)  การใหปรึกษา  แนะนํา  หรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

(20)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

     3.4.3.3   งานชางศิลป  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

 (1)  งานเขียนปายประชาสัมพันธ  ปายตอนรับ  และปายอื่นๆ  ของหนวยงานภายใน 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 (2)  งานเขียนปายงานประเพณีตางๆ  ของจังหวัดอุบลราชธานี 

                            (3)  งานจัดตกแตงสถานที่งานรัฐพิธี  ในวันสําคัญตางๆ 

   (4)  งานจัดตกแตงสถานที่งานประเพณีตางๆ  ของจังหวัดอุบลราชธานี 

 (5)  งานควบคุมพัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 (6)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.4.3.4 งานศูนยเครื่องจักรกล 1  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน

หนาที่ของงานตรวจสภาพซอมบํารุงยานพาหนะ 

(1) งานควบคุมการใชยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

สํานักการศึกษา  สํานักการคลัง  และสํานักปลัดเทศบาล 

(2) งานตรวจสอบซอมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล  ของกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม  สํานักการศึกษา  สํานักการคลัง  และสํานักปลัดเทศบาล 

(3) งานควบคุมพัสดุและอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ของกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม  สํานักการศึกษา  สํานักการคลัง  และสํานักปลัดเทศบาล 

(4) งานตรวจสอบซอมบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ   

(5) งานจัดทําฝาบอพักระบายน้ําที่ชํารุดตามถนนสายตางๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

(6) งานเชื่อมโลหะตางๆ  ที่อยูในความรับผิดชอบ 

(7) งานโครงการตกแตงสถานที่ในงานประเพณีตางๆ 

(8) งานควบคุมพัสดุและอุปกรณในสวนที่รับผิดชอบ 

(9) งานสงเสริมกิจกรรม  5ส 

(10) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

    3.4.3.5  งานศูนยเครื่องจักรกล  2  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

 (1)  งานควบคุมการใชยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ของสํานักการชาง   

 (2)  งานตรวจสอบซอมบํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล  ของสํานักการชาง   

                         (3)  งานควบคุมพัสดุและอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ของสํานักการชาง   

 และฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัดเทศบาล 

(5) งานสงเสริมกิจกรรม 5ส 
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 (5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สงเสริมสุขภาพและอนามัย   

การปองกันและควบคุมโรค  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการใหบริการดาน

สาธารณสุข  งานสัตวแพทย  ในกรณีที่ยังไมไดตั้งกองแพทยจะมีงานดานการรักษาพยาบาลในเบื้องตนของ

ศูนยบริการสาธารณสุข ซึ่งตั้งอยูในชุมชนใหบริการทั้งตั้งรับและเชิงรุกรวมถึงงานทันตกรรมดวย โดยมีผูอํานวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับกลาง  เปนผูควบคุมดูแล และแบงหนวยงานภายในสวนราชการออกเปน    

3  ฝาย 14 งาน  7  ศูนย  ดังนี้ 

4.1  งานแผนงานสาธารณสุข  อยูภายใตการบังคับบัญชาของผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมโดยตรง  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

  (1)  งานจัดทําแผนงาน/โครงการดานสาธารณสุข 

  (2)  งานวิเคราะหนโยบายและแผนสาธารณสุข 

  (3)  งานบันทึกและเก็บขอมูลตางๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  (4)  งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  3  ป  แผนประจําป  และงบประมาณรายจายประจําป 

(5)  ทําหนาที่ฝายเลขาของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

  (6)  งานวิจัยและประเมินผล 

(7)  งานจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขใหสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของทองถิ่น  

โดยประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(8)  ประสานแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ  จากผลการปฏิบัติหรือรายงานของกระทรวง

สาธารณสุข 

  (9)  งานนิเทศและติดตามผลงานทางดานสาธารณสุข 

(10) งานขอมูลขาวสาร  จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ

ทราบ 

  (11) งานวางแผนดานสาธารณสุขและประชาสัมพันธ 

  (12) งานจัดทําบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  (13) งานบันทึกภาพกิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  (14) งานจัดทําเอกสารเผยแพรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  (15) ชวยจัดทําเอกสารประกอบการจัดอบรมตามโครงการตางๆ 

  (16) ชวยรับผิดชอบการจัดพิมพเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  (17) ประสานงานและแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

  (18) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.2   ฝายบริหารงานทั่วไป   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ   

งานธุรการ  และงานการเงินและบัญชี 

4.2.1 งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณ 

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม  วัสดุอุปกรณ  ติดตอ  และอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 

(3) การประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

และพนักงานเทศบาล 
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(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 

(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ 

(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผูทํ า

คุณประโยชน 

   (7) งานแจงเวียนเอกสาร 

(8) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 

(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และการใหบําเหน็จ

ความชอบกรณีพิเศษ 

(11)  งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ 

(12)  งานสวัสดิการตางๆ 

(13)  งานจัดเก็บเอกสารตางๆ ใหเปนระบบ ระเบียบ 

(14)  งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล – พนักงานจาง 

(15)   งานจัดและตรวจสอบการปฏิบัติเวรยามของสํานักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(16)  งานควบคุมดูแลและรายงานการใชยานพาหนะ 

(17) งานเกี่ยวกับเงินบําเหน็จ-บํานาญ ของพนักงานเทศบาล - พนักงานจาง 

(18)  งานเกี่ยวกับควบคุมดูแล การใชน้ําประปา,ไฟฟา,โทรศัพท  รายงานกองวิชาการและ

แผนงานทุกเดือน 

(19) งานกิจกรรม 5 ส  

(20)  งานพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(21)   งานควบคุม ตรวจสอบ การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่นของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

(22)  งานจัดทําและควบคุมทะเบียนและทรัพยสินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(23)  งานบริหารงานบุคคลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(24)  งานรับผิดชอบหองประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(25) งานบริการศูนยยานยนตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(26) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.2.2 งานการเงินและบัญชี  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินทุกประเภท ทุกงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(2) งานควบคุม/ตรวจสอบการเบิกจายเงินเดือนพนักงานเทศบาล  คาจางลูกจางประจํา  และ

คาตอบแทนพนักงานจาง 

(3) งานจัดทําบัญชีรายละเอียด รายรับ และหักเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง

ตามภารกิจ  พนักงานจางทั่วไป  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(4) งานควบคุมงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม รวมทั้งการโอนเงิน

งบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใหเพียงพอแกการเบิกจาย ใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย

และถูกตอง 

(5) งานเก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑของศูนยบริการสาธารณสุข  

ตามระเบียบเงินทุนหมุนคารักษาพยาบาล ฯ พ.ศ. 2530 ที่ไดรับแตละวัน โดยนําฝากธนาคารทุกวัน  
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(6) งานจัดทําบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท   สมุดเงินฝากธนาคาร   สมุดอนุมัติถอนเงิน  

และรายงานผลใหปลัดเทศบาลทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 

(7) รับผิดชอบงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

(8) จัดทําฎีกาเบิกจายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และจัดทํารายงานการใชจายเงินให

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทราบทุกไตรมาส 

(9) รับผิดชอบการจัดทํารางงบประมาณรายรับรายจายประจําป และรายจายเพิ่มเติมของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(10) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3  ฝายบรหิารงานสาธารณสุข   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่

ของงานจัดเก็บขยะมูลฝอย  งานรักษาความสะอาด  งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  

และงานคุมครองผูบริโภค 

4.3.1  งานจัดเก็บขยะมูลฝอย  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การบริหารบุคลากรดานการรักษาความสะอาดชุดยานสะอาด 

(2) การดูแลรักษาความสะอาดโดยดําเนินการจัดเก็บรวบรวม/ขนสงมูลฝอยทุกประเภท 

(3) การรายงาน การจัดเก็บ/การขนสง/จัดการมูลฝอย และของเสียอันตราย 

(4) การจัดหาและพัฒนาเครื่องจักรกลในดานการจัดเก็บขยะมูลฝอย การสงเสริมสมรรถนะ

การบริหารจัดการมูลฝอย 

(5) การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุรวมทั้งอุปกรณของชุดยานสะอาด 

(6) การพัฒนางานดานการจัดการสิ่งปฏิกูล 

(7) การพัฒนางานดานการจัดการขยะมูลฝอย 

(8) การวางแผนจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการมูลฝอย 

(9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3.2  งานรักษาความสะอาด  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การบริหารบุคลากรดานการรักษาความสะอาดชุดปดกวาด 

(2) การเก็บกวาดทําความสะอาดถนน/ทางเทา/ทางน้ํา/ที่สาธารณะ และตลาดสดเทศบาล 

(3) การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่รกรางวางเปลาและรณรงคทําความสะอาด  

(4) การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุรวมทั้งอุปกรณของงานรักษาความสะอาด 

(5) การวางแผนจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการรักษาความสะอาด 

(6) การพัฒนางานดานการจัดการขยะมูลฝอย 

(7) การบริการเก็บขนกิ่งไมในที่หรือทางสาธารณะ 

(8) การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุ รวมทั้งอุปกรณของงานรักษาความสะอาด  

(9) การพัฒนางานดานการจัดการขยะมูลฝอย 

(10)  การใหบริการรถสุขาและสุขาเคลื่อนที่ 

(11)  การบํารุงรักษารถสุขาและสุขาเคลื่อนที่ 

(12)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4.3.3  งานแปรรูปสิ่งของเหลือใช  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1)  งานดานวิชาการ  การศึกษา / การรวบรวมขอมูล / การวิเคราะหสภาพปญหาดาน      

ขยะมูลฝอย 

(2) การบริหารจัดการศูนยการเรียนรูการจัดการขยะแบบครบวงจร 

(3) การพัฒนาและแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(4) การวางแผนจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศูนยฯ ใหเกิดศักยภาพลดปริมาณมูลฝอย 

(5) การดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมการลดปริมาณของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

(6) การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการลดปริมาณมูลฝอย 

(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3.4  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การอนุรักษ / การพัฒนาชุมชนและปรับปรุงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(2) ตรวจสอบ / เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(3)  สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

(4) สนับสนุนทางดานวิชาการ / การรวบรวมขอมูล / การวิเคราะหสถานปญหาดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

(5) พัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(6) การวางแผน / จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(7) การปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

(8) วางแผน  ควบคุม  กํากับและประเมินผลการปฏิบัติงานเฝาระวังและควบคุมมลพิษ 

(9) จัดทําแผน / โครงการงบประมาณงานเฝาระวังและควบคุมมลพิษ 

(10) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่สนับสนุนและเกี่ยวของ 

(11) ออกตรวจวัด / คํานวณ  เปรียบเทียบ  บันทึกและรายงานผล  คาความทึบแสงของเขมา

ควันจากปลองปลอยทิ้ง  อากาศ  เสียง  ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

(12) ควบคุมการดําเนินกิจการสุสานและฌาปนสถาน 

(13) รับผิดชอบ  ควบคุมตรวจสอบ  ทะเบียน  ผูประกอบกิจการคาภายในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

(14) รับผิดชอบเบิกใบเสร็จรับเงิน  ใบนําสงเงิน  ใบอนุญาตประกอบกิจการคา  ภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

(15) รับเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตทุกประเภท พรอมทั้งเปนผูลงลายมือในใบเสร็จรับเงินที่

เกี่ยวของกับการขออนุญาตประกอบกิจการการคาภายในเขตเทศบาล  และนําเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ  สง

สํานักการคลังทุกวัน 

(16) รายงานการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการคาภายในเขตเทศบาล  และ

นําสงสํานักการคลังเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

(17) ทําหนาที่ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลรักษาใบเสร็จรับเงิน  ใบนําสงเงิน  ใบอนุญาตประกอบ

กิจการคาตาง ๆ ของกองกอนนําสงสํานักการคลังทุกวัน 

(18) ศึกษา  คนควา  วิเคราะหกําหนดมาตรฐานการควบคุม  วางแผน  และการดําเนินการ

ตามกฎหมาย  ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และกฎหมายอื่น ๆ 
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(19) การปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(20) การอบรมรานและแผงจําหนายอาหาร  และมอบปายราน / แผงอาหาร มาตรฐาน 

(21) ออกนิเทศ/ประเมินและตรวจสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

(22) การวางแผน / ควบคุมการดําเนินงานดานการรับเรื่องราวรองทุกข 

(23) ติดตามตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ 

(24) การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม , เหตุรําคาญ 

(25) การหาแนวทางปองกันและรองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ 

(26) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.3.5 งานคุมครองผูบริโภค   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การควบคุมดูแลตลาดสดทุกแหง 

(2) การดูแลคุมครองผูบริโภค  โดยดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลทุกประเภท 

(3) การเก็บตัวอยางอาหารตรวจหาสารปนเปอน 

(4) ออกนิเทศ / ประเมินและตรวจแนะนําผูประกอบการในตลาดสดเทศบาล 

(5) เผยแพรและประชาสัมพันธในงานคุมครองผูบริโภค 

(6) งานติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 

(7) รวมออกตรวจเปดกิจการคลินิก  รานขายยา 

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4  ฝายบริการสาธารณสุข   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน

สงเสริมสุขภาพ งานปองกันควบคุมโรค งานสัตวแพทย งานทันตสาธารณสุข และงานเภสัชกรรม 

4.4.1  งานสงเสริมสุขภาพ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จํานวน 18 ชุมชน 

(2) วางแผนและดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมอายุ 

(3) รับผิดชอบการควบคุมกํากับและจัดเวรปฏิบัติงานของหนวยบริการ 1669”กูชีพมหานคร” 

อุบลราชธานี 

(4) ออกเยี่ยมใหคําแนะนําหญิงตั้งครรภ , มารดาและทารกหลังคลอด 

(5) ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว  และสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(6) ติดตามชั่งน้ําหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ป ทุกคน 

(7) ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย 

(8) สาธิตและแนะนําอาหารเสริมแกผูปกครองเด็ก 

(9) วางแผนพัฒนารูปแบบและดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

(10) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุนการ

ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(11) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

(12) ประสานงานการขอรับสวัสดิการตางๆของ อสม. จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(13) สํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(14) การจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพสนับสนุนศูนยบริการฯ ทุก

แหง 

(15) วางแผนและดําเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 
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(16) ใหบริการเชิงรุกผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผูดูแล 

(17) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุจํานวน  6  ชมรม 

(18) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในชมรมสรางสุขภาพ 

(19) กระตุนและเสริมสรางพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 

(20) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.2  งานปองกันควบคุมโรค  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานจัดเก็บรวบรวมขอมูล  วางแผน  รวมทั้งดําเนินกิจกรรมในการควบคุมปองกันโรค

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(2) ใหการสนับสนุนดานวิชาการเกี่ยวกับโรคติดตอและไมติดตอ  ดังนี้ 

- โรคติดเชื้อทั่วไป 

 - โรคติดตอที่เกิดจากอาหารและนํ้าเปนสื่อ 

 - โรคติดตอในระบบทางเดินหายใจ 

 - โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน 

 - โรคติดตอที่นําโดยแมลง 

 - โรคติดตอที่เกิดจากสัตวสูคน 

 - โรคติดตอที่เกิดจากเพศสัมพันธ 

 - โรคที่เกิดในระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 - โรคที่เกิดในระบบตอมไรทอ 

 - โรคที่เกิดในระบบสืบพันธุ,โรคที่เกิดจากกรรมพันธุ 

 - โรคที่เกิดจากประกอบอาชีพ 

 - โรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอม 

 - โรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอม 

 - การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ อุบัติภัย 

 - โรคที่เกี่ยวเนื่องจากพฤติกรรม เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ฯลฯ 

 - การบาดเจ็บ  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย 

 (3) การควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

 (4) การควบคุมปองกันโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชน/สถานศึกษา 

 (5) การชันสูตรและสอบสวนโรคติดตอ 

 (6) การฟนฟูสภาพรางกาย/จิตใจของผูติดสารเสพติด 

 (7) การฝกอาชีพใหแกผูติดสารเสพติดที่ผานการบําบัดแลว 

 (8) การใหความรูเรื่องสารเสพติดในชุมชน  โรงเรียน และสถานประกอบการ 

 (9)  โครงการ  To  be  number  one 

 (10) งานเผยแพรและฝกอบรม  

  (11)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.3  งานสัตวแพทย  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) การควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

(2) การคุมกําเนิดสุนัข , แมวจรจัด และที่สํานักงาน 

(3) การตรวจสุขภาพสัตว รวมทั้งปองกันรักษาโรคสัตว 
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(4) การปองกันควบคุมโรคติดตอจากสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมาสูคน 

(5) การแกไขเหตุรําคาญที่เกิดจากสัตว 

(6) การชันสูตรโรคสัตว 

(7) การรณรงคดานสุขศึกษาใหความรูกับนักเรียน และประชาชนเกี่ยวกับโรคสัตวสูคน 

(8) ติดตามเฝาระวัง และรวบรวมรายงานโรคไขหวัดนก ตามรายงานของหนวยงานตางๆ 

(9) ตรวจเฝาระวังเขียงจําหนายเนื้อสัตวที่ตลาดทุกแหงภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 

(10)  ตรวจสุขภาพไกทั่วไปในพื้นที่ เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเปนการเฝาระวั ง

โรคติดตอจากสัตวปก 

(11) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.4  งานทันตสาธารณสุข  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) วางแผน ควบคุมกํากับการ และประเมินผลงานดานทันตสาธารณสุข 

(2) บริหารจัดการดานบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณในงานทันตสาธารณสุข 

(3) งานวิชาการและระเบียบรายงาน 

(4) บริการทันตกรรมในคลินิก (ในศูนยบริการสาธารณสุข) 

 - งานทันตกรรมหัตถการ 

 - งานรักษาคลองรากฟน 

 -  งานทันตกรรมประดิษฐ 

 - งานทันตกรรมชองปาก 

 - งานทันตกรรมสําหรับเด็ก 

 - งานรักษาโรคเหงือกและปริทันต 

 - งานดานทันตกรรมบดเคี้ยว 

 - งานเวชศาสตรชองปาก 

(5) บริการทันตกรรมในโรงเรียน 

(6) บริการทันตกรรมในชุมชน  และออกหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ 

(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.5  งานเภสัชกรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) วางแผน ควบคุมกํากับการ และประเมินผลงานดานเภสัชกรรม 

(2) บริหารจัดการดานบุคลากร งบประมาณ เวชภัณฑ ยา เพื่อใชในศูนยบริการฯ ทุกแหง 

(3) บริการจายยา  ใหคําแนะนําการใชยา ตามที่แพทยสั่ง และติดตามนิเทศการจายยาของ

ศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง 

(4) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.6   ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)     มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

(2) บริการในคลินิกตางๆ  เชน  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เปนตน 

(3) วางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษา

ของแพทย 
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(4) บริการตรวจสุขภาพ  ออกใบรับรองแพทยตามความเห็นของแพทย 

(5) รับผิดชอบเวรปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข 

(6) บริการสงตอผูปวย 

(7)  งานบริการในชุมชน  เชน เยี่ยมบานใหบริการผูปวยที่บาน ออกหนวยสาธารณสุข

เคลื่อนที่  

(8) งานเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑรวมทุกศูนยบริการฯ 

(9) บริหารจัดการดานงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑการแพทย  ที่จัดซื้อจาก

เงินทุนหมุนเวียน 

(10) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ 

(11) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 

(12) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จํานวน  14  ชุมชน 

(13) วางแผนพัฒนารูปแบบและดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

(14) วางแผนและดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมอายุ 

(15) ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว และสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(16) ติดตามชั่งน้ําหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ป ทุกคน 

(17) ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย 

(18) สาธิตและแนะนําอาหารเสริมแกผูปกครองเด็ก 

(19) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(20) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 

(21) ประสานงานการขอรับสวัสดิการตางๆของ อสม. จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(22) สํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(23) วางแผนและดําเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 

(24) ใหบริการเชิงรุกผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผูดูแล 

(25) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุจํานวน  6  ชมรม 

(26) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในชมรมสรางสุขภาพ 

(27) กระตุนและเสริมสรางพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 

(28) รับผิดชอบการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาลหรือพื้นที่รวมถึง

การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(29) เตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินในการขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิ 

(30) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.7  ศูนยบริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

(2) บริการในคลินิกตางๆ  เชน  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เปนตน 

(3) วางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษา

ของแพทย 
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(4) บริการตรวจสุขภาพ  ออกใบรับรองแพทย 

(5) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข 

(6) บริการสงตอผูปวย 

(7)  งานบริการในชุมชน  เชน เยี่ยมบานใหบริการผูปวยที่บาน ออกหนวยสาธารณสุข

เคลื่อนที่  

(8) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ 

(9) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 

(10) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จํานวน  16  ชุมชน 

(11) วางแผนพัฒนารูปแบบและดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

(12) วางแผนและดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมอายุ 

(13) ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว และสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(14) ติดตามชั่งน้ําหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ป ทุกคน 

(15) ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย 

(16) สาธิตและแนะนําอาหารเสริมแกผูปกครองเด็ก 

(17)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(18) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 

(19) ประสานงานการขอรับสวัสดิการตางๆของ อสม. จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(20) สํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(21) วางแผนและดําเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 

(22) ใหบริการเชิงรุกผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผูดูแล 

(23) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุจํานวน  5  ชมรม 

(24) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในชมรมสรางสุขภาพ 

(25) กระตุนและเสริมสรางพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 

(26) งานนวดแผนไทย 

(27) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.8  ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย)  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

(2) บริการในคลินิกตางๆ  เชน  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เปนตน 

(3) วางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษาของ

แพทย 

(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข 

(5) บริการสงตอผูปวย 
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(6) งานบริการในชุมชน  เชน เยี่ยมบานใหบริการผูปวยที่บาน ออกหนวยสาธารณสุข

เคลื่อนที่  

(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ 

(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 

(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จํานวน  14  ชุมชน 

(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

(11) วางแผนและดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมอายุ 

(12) ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว และสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(13) ติดตามชั่งน้ําหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ป ทุกคน 

(14) ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย 

(15) สาธิตและแนะนําอาหารเสริมแกผูปกครองเด็ก 

(16) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(17) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 

(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการตางๆของ อสม. จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(19) สํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(20) วางแผนและดําเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 

(21) ใหบริการเชิงรุกผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผูดูแล 

(22) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุจํานวน  4  ชมรม 

(23) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในชมรมสรางสุขภาพ 

(24) กระตุนและเสริมสรางพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 

(25) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.9  ศูนยบริการสาธารณสุข 4 (บานดู)  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

(2)  บริการในคลินิกตางๆ  เชน  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เปนตน 

(3)  วางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษาของ

แพทย 

(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข 

(5) บริการสงตอผูปวย 

(6)  งานบริการในชุมชน  เชน  เยี่ยมบานใหบริการผูปวยที่บาน ออกหนวยสาธารณสุข

เคลื่อนที่  

(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ 

(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 

(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จํานวน  12  ชุมชน 

(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
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(11) วางแผนและดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมอายุ 

(12) ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว และสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(13) ติดตามชั่งน้ําหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ป ทุกคน 

(14) ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย 

(15) สาธิตและแนะนําอาหารเสริมแกผูปกครองเด็ก 

(16) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(17) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 

(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการตางๆของ อสม. จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(19) สํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(20) วางแผนและดําเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 

(21) ใหบริการเชิงรุกผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผูดูแล 

(22) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุจํานวน  5  ชมรม 

(23) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในชมรมสรางสุขภาพ 

(24) กระตุนและเสริมสรางพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 

(25) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.10 ศูนยบริการสาธารณสุข 5 (สภาตําบลปทุม)  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

(2) บริการในคลินิกตางๆ  เชน  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เปนตน 

(3)  วางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษาของ

แพทย 

(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข 

(5) บริการสงตอผูปวย 

(6)  งานบริการในชุมชน  เชน เยี่ยมบานใหบริการผูปวยที่บาน ออกหนวยสาธารณสุข

เคลื่อนที่  

(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ 

(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 

(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จํานวน  15  ชุมชน 

(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

(11) วางแผนและดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมอายุ 

(12) ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว และสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(13) ติดตามชั่งน้ําหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ป ทุกคน 

(14) ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย 

(15) สาธิตและแนะนําอาหารเสริมแกผูปกครองเด็ก 

(16)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 



-34- 

(17) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 

(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการตางๆของ อสม. จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(19) สํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(20) วางแผนและดําเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 

(21) ใหบริการเชิงรุกผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผูดูแล 

(22) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุจํานวน  6  ชมรม 

(23) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในชมรมสรางสุขภาพ 

(24) กระตุนและเสริมสรางพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 

(25) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.11  ศูนยบริการสาธารณสุข 6 (ราชภัฏ)  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

(2)  บริการในคลินิกตางๆ  เชน  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เปนตน 

(3)  วางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษาของ 

แพทย 

(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข 

(5) บริการสงตอผูปวย 

(6)  งานบริการในชุมชน  เชน เยี่ยมบานใหบริการผูปวยที่บาน ออกหนวยสาธารณสุข 

เคลื่อนที่  

(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ 

(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 

(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จํานวน  9  ชุมชน 

(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

(11) วางแผนและดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมอายุ 

(12) ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว และสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(13) ติดตามชั่งน้ําหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ป ทุกคน 

(14) ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย 

(15) สาธิตและแนะนําอาหารเสริมแกผูปกครองเด็ก 

(16) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(17) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 

(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการตางๆของ อสม. จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(19) สํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(20) วางแผนและดําเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 

(21) ใหบริการเชิงรุกผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผูดูแล 

(22) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุจํานวน  1  ชมรม 
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(23) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในชมรมสรางสุขภาพ 

(24) กระตุนและเสริมสรางพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 

(25) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.4.12  ศูนยบริการสาธารณสุข 7 (อยูวงศธรรม)  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ตรวจรักษาโรคทั่วไป 

(2)  บริการในคลินิกตางๆ  เชน  คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ วางแผนครอบครัว  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  เปนตน 

(3) วางแผนและจัดการใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยใหสอดคลองกับคําสั่งการรักษาของ

แพทย 

(4) บริการปฐมพยาบาลและบรรเทาทุกข 

(5) บริการสงตอผูปวย 

(6)  งานบริการในชุมชน  เชน เยี่ยมบานใหบริการผูปวยที่บาน ออกหนวยสาธารณสุข

เคลื่อนที่  

(7) งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ 

(8) งานวิชาการและระเบียนรายงาน 

(9) งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนรับผิดชอบชุมชน จํานวน  8  ชุมชน 

(10) วางแผนพัฒนารูปแบบและดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

(11) วางแผนและดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพในทุกกลุมอายุ 

(12) ใหคําแนะนําการวางแผนครอบครัว และสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

(13) ติดตามชั่งน้ําหนัก แปรผลภาวะโภชนาการ เด็กแรกเกิด-6ป ทุกคน 

(14) ใหคําแนะนําการเลี้ยงลูกและการใหอาหารเสริมตามวัย 

(15) สาธิตและแนะนําอาหารเสริมแกผูปกครองเด็ก 

(16) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการนิเทศติดตามและสนับสนุน

การดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(17) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหประชาชนรูจักดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน 

(18) ประสานงานการขอรับสวัสดิการตางๆของ อสม. จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(19) สํารวจขอมูลชุมชน (จปฐ.) ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

(20) วางแผนและดําเนินการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนตามวัย 

(21) ใหบริการเชิงรุกผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตและญาติหรือผูดูแล 

(22) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุจํานวน  2  ชมรม 

(23) จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายในชมรมสรางสุขภาพ 

(24) กระตุนและเสริมสรางพัฒนาการเด็กพิเศษในชุมชน 

(25) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย    

5. กองวิชาการและแผนงาน  ใหมีผูอํ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับกลาง                

เปน ผูบังคับบัญชาและมีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ  ฝายแผนงานและ

งบประมาณ  ฝายนิติการ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ และฝายประชาสัมพันธ และแบงหนวยงานภายในสวน

ราชการออกเปน   4   ฝาย  10  งาน  ดังนี้ 
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 5.1 งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน  

(2) งานดูแลรักษาจัดเตรียม  และใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ  การติดตอและอํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ          

(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวของ  

(4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  

(5) งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือนและฎีกาตางๆ  การขออนุมัติซื้อ  การขออนุมัติจัดจาง     

การเบิกจายเกี่ยวกับการซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ  

(6) งานควบคุมและจัดทําทะเบียนพัสดุ  

(7) งานขอพระราชทานเครื่องราชยอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน  

(8) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ การลาพักผอนประจําป และการลาอื่นๆ   

(9) งานสวัสดิการของกอง   

(10)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   

5.2. ฝายแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่

ของงานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล และงานจัดทํางบประมาณ  

 5.2.1 งานวิเคราะหนโยบายและแผน   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการ

ประเมินผลตามแผนทุกระดับ  

(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือ

องคกรที่เกี่ยวของ  

(3) งานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง

และแผนประจําป  

(4) งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ   

(5) งานประสานงานกับหนวยงานในเทศบาลและหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการใน

เขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน   

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.2.2 งานวิจัยและประเมินผล   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหาทั้งในดานการปกครองการบริหาร และการปฏิบัติงาน

ของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

(2) งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภายในเทศบาล งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  

(3) งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ  

(4) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.2.3 งานจัดทํางบประมาณ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตาง ๆ ทราบและ

ดําเนินการ   

(2) งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ  

(3) งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ  
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(4) งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ถามี)  

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

5.3 ฝายนิติการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน            

ดานนิติการ และงานวินัยพนักงานและลูกจาง     

  5.3.1 งานดานนิติการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย   รางและพิจารณาตรวจ

รางเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ 

(2) งานจัดทํานิติกรรมรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินงานตามกฎหมาย  

(3) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ  

(4) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.3.2 งานวินัยพนักงานและลูกจาง  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และการ

รองทุกขหรืออุทธรณ  

(2) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

5.4 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน      

ในหนาที่ของงานบริการระบบคอมพิวเตอร และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5.4.1 งานบริการระบบคอมพิวเตอร   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) วางแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหเพียงพอแกความตองการและจัดหาระบบใหมมา

ทดแทนระบบเดิมที่หมดสภาพ 

(2) จัดทําแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 

(3) ติดตั้ง ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรของทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาล 

(4) จัดการ  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  และใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(5) จัดการ  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  และใหบริการเว็บเซิรฟเวอร 

(6) จัดทํารายงานและสถิติการใหบริการของระบบตาง ๆ 

(7) จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑคอมพิวเตอรและซอฟตแวร 

(8) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับงานดานคอมพิวเตอร 

(9) งานฝกอบรมพัฒนาบุคลากร  เพื่อสรางความรูความสามารถในการจัดการและบํารุง รักษา

ระบบคอมพิวเตอร 

(10) จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยใหเพียงพอ  และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของระบบ 

(11) วางแผน  ติดตั้งและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย 

(12) กําหนดนโยบายและกฎในการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรแมขายและแหลงทรัพยากรตาง ๆ 

(13) ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใหทันสมัย 

(14) วางแผน  ปองกัน  ตรวจสอบและแกไขไวรัสคอมพิวเตอร 

(15) ตรวจสอบรูโหวของระบบและทําการปดกั้น 

(16) จัดระบบความสําคัญของผูใชในการเขาถึงบริการตาง ๆ 

(17) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับงานดานระบบรักษาความปลอดภัย 

(18) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย       
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 5.4.2 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ใหบริการออกบัญชีผูใหบริการเครือขาย 

(2) จัดทําทะเบียนคุมบัญชีผูใชบริการเครือขาย 

(3) ใหบริการฝกอบรมประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) จัดทํารายงานสถิติการใหบริการตาง ๆ 

(5) ใหบริการประกาศขาวสารบนเว็บไซดของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

(6) จัดเตรียมเนื้อหาทั้งหมดที่จะใหบริการบนเว็บไซด 

(7) บันทึก  ตรวจสอบและแกไขเนื้อหาบนเว็บไซด 

(8) ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยตลอดเวลา 

(9)  ตรวจสอบจุดเชื่อมโยงขอมูลใหทันสมัย 

(10)  งานประสานงานโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  เพื่อการวางแผนพัฒนา  

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 (11)  งานตัดตอวีดีทัศนผลงานกิจกรรมเทศบาลนครอุบลราชธานี 

(12) งานบริการทั่วไป เชน การออกแบบ / จัดทําแบบนําเสนอ (Presentation)  คัดลอกซีดี      

ติดตั้งจอโปรเจคเตอรภายในและภายนอกสถานที่  ออกแบบปกเอกสาร  เปนตน 

(13)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย       

5.5 ฝายประชาสัมพันธ   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ        

งานเผยแพรขอมูลขาวสาร และงานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น 

5.5.1 งานเผยแพรขอมูลขาวสาร และงานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัด  และรัฐบาล  หรือสนับสนุน

การเผยแพรผลการดําเนินงานขององคกร  ชุมชน  สวนราชการอื่น  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

(2) งานศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนดานประชาสัมพันธ  โดยรวบรวมขอคิดเห็นของ

ประชาชน  หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่  เพื่อเสนอแนะฝายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ 

ปรับปรุง แกไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม  

(3) งานรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ ของทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาล  เพื่อประโยชนในการ

ประชาสัมพันธหรือเพื่อใชเปนขอมูลในการอางอิงสําหรับการศึกษา  คนควาในอนาคต 

(4) การฝกอบรม  ใหคําปรึกษา  แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่   ตอบปญหา  และ

ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ผานบุคลากรประจํางานประชาสัมพันธ  และผานสื่อที่เทศบาลจัดทําขึ้น 

(5) งานบริการเครื่องขยายเสียงเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการตาง ๆ 

(6) งานบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมและโครงการตาง ๆ 

(7) งานบริการพิธีกรประชาสัมพันธ  กิจกรรมโครงการตาง ๆ 

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6. สํานักการศึกษา  มีหนาที่ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษา       

ในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  การจัดการศึกษาปฐมวัย  

อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาโดยใหมีงานธุรการ  งานการเจาหนาที่  งานบริหาร

วิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทาง

การศึกษา  งานฝกและสงเสริมอาชีพ  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  

สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและศึกษานอกโรงเรียน  และ 
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งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีผูอํานวยการสํานัก ระดับสูง  เปนผูปกครองบังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจาง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักการศึกษา  และแบงหนวยงานภายใน

สวนราชการออกเปน  2  สวน  7  ฝาย  1  หนวย  18  งาน  โรงเรียนเทศบาล  5  แหง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3  ศูนย  ดังนี้ 

 6.1  ฝายแผนงานและโครงการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน

ธุรการ  งานแผนและโครงการ  งานงบประมาณ  และงานระบบสารสนเทศ   

  6.1.1  งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณของสํานัก 

(2) งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ  ติดตอ  และอํานวย

ความสะดวกในดานตาง ๆ 

(3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  

และพนักงานเทศบาล 

(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 

(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และของหนวยงานตาง ๆ  ที่ขอความรวมมือ 

(6) งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 

(7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผูทํ า

คุณประโยชน 

(8) งานจัดทําคําสั่ง  และประกาศ 

(9) งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน 

(10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจางและการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 

(11) งานการลาพักผอนประจําป  และการลาอื่น ๆ 

(12) งานสวัสดิการของสํานัก 

(13) งานดานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

(14) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  6.1.2  งานแผนและโครงการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานรวบรวมขอมูล  ศึกษา  วิเคราะห  กําหนดนโยบาย 

(2) งานประสานโครงการและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

(3) งานติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการตาง ๆ ของสํานักการศึกษา 

(4) งานแผนการศึกษาของเทศบาล 

(5) งานจัดตั้งโรงเรียน  และขยายโรงเรียน 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   6.1.3  งานงบประมาณ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  เชน  การวางฎีกา  เตรียมการเบิกจายเงินและสิ่งแทน   

ตัวเงิน  การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภท  ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชี      

ทํารายงานการบัญชี 

 

\ 
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(2) งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของสํานัก  เชน  การ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ  ในการจัดทํางบประมาณ  การทําหนังสือชี้แจงโตตอบดานงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรร

งบประมาณรายจาย 

(3) งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของสํานัก 

(4) งานเกี่ยวกับการทําบัญชีถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการของ

สํานัก  งบประมาณกําหนด  เชน  จัดทําแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ  อัตราเงินเดือนที่ขอถือจายประจําป  การ

จัดทําบัญชีขอถือจายเงินเดือนเพิ่มระหวางป  หรือเงินเพิ่มทุกกรณี  การสรุปยอดจํานวนอัตราเงินเดือน  การเลื่อน

ขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  การจัดทําสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  การจัดทําสถิติประกอบบัญชีถือจายประจําป  

ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน  นักเรียน  หองเรียน  และครู 

(5) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจาง เบิกจาย ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ  

ตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  6.1.4  งานระบบสารสนเทศ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานขอมูลขาวสารทั่วไป 

(2) งานระบบงานคอมพิวเตอร 

(3) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลขาวสารที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  

จัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

(4) งานสงเสริม  แนะนํา  อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร 

(5) งานศึกษา  คนควา  ขอมูลความรูที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 6.2  สวนบริหารการศึกษา  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของฝาย

การเจาหนาที่  ฝายกิจการโรงเรียนและนักเรียน  และฝายวิชาการ 

6.2.1  ฝายการเจาหนาที่   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ    

งานการเจาหนาที่ และงานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 

   6.2.1.1  งานการเจาหนาที ่  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลที่สังกัดสํานัก

การศึกษา  ในเรื่องการกําหนดตําแหนง  การบรรจุ  แตงตั้ง  โอน  ยาย  เลื่อนระดับ  การสอบแขงขัน  สอบ

คัดเลือก  และการคัดเลือก 

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

(3) การพัฒนาบุคลากร  เชน  การลาศึกษาตอ  การฝกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  

และทัศนศึกษานอกสถานที่ 

(4) งานดําเนินการทางวินัย  รองเรียนและรองทุกข 

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.2.1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา 

(2) งานจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ 

(3) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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6.2.2  ฝายกิจการโรงเรียนและนักเรียน   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน   

ในหนาที่ของงานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน และงานการศึกษาปฐมวัย 

   6.2.2.1  งานโรงเรียน   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล 

(2) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน 

(3) งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกโรงเรียน 

(4) งานดูแล  จัดเตรียม  และใหบริการวัสดุอุปกรณ  คูมือครู  สื่อการเรียนการสอนแก

โรงเรียน 

(5) งานจัดตั้งและสงเสริมสมาคมครู  นักเรียน  และมูลนิธิตางๆ  ตลอดจนการจัดตั้ง    

กรรมการศึกษาของโรงเรียน  และการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

(6) งานการติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(7) งานเผยแพรขาวสาร  เอกสารตาง ๆ  กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของทางราชการอัน

เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน 

(8) งานสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน 

(9) งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

(10) งานปลูกฝงวินัย  และถายทอดวัฒนธรรมของชาติ   

(11) งานปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับเด็กและชุมชน 

(12) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   6.2.2.2  งานกิจการนักเรียน   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานตรวจสอบสอดสองดูแลความประพฤตินักเรียน 

(2) งานสํ ารวจเด็ กที่ มี อายุ ตามเกณฑการศึกษาภาคบั งคับเพื่ อให เข า เรียนตาม

พระราชบัญญัติประถมศึกษา 

(3) งานเกี่ยวกับเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 

(4) งานการวิเคราะห  วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวที่ไมเหมาะสม 

(5) งานประสานงานกับสถานศึกษา  ผูปกครอง  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(6) งานติดตามแกไขปรับปรุง  เสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของ

นักเรียนเปนรายบุคคล 

(7) การจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตาง ๆ 

(8) งานเกี่ยวกับทะเบียน  ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ 

(9) งานตรวจสอบสถานที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย 

(10)  งานแนะนําตักเตือนหามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไมเหมาะสมแลวรายงานเสนอ

ผูบังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียนมาสอบสวน 

(11) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.2.2.3 งานการศึกษาปฐมวัย  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานควบคุมดูแลการศึกษาปฐมวัย 

(2) งานดูแลจัดเตรียม  และใหบริการวัสดุอุปกรณคูมือครู  สื่อการเรียนการสอนดาน

การศึกษาปฐมวัย 

(3) งานการติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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(4) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.2.3  ฝายวิชาการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ         

งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

   6.2.3.1  งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรตามหลักเกณฑมาตรฐานคุณภาพการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2) งานสงเสริมและเผยแพรการศึกษาและวิชาการ 

(3) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   6.2.3.2  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

(2) งานศึกษา  คนควา  ทดลอง  และเผยแพรเทคนิควิทยาการแผนใหม 

(3) งานจัดเก็บ  วิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา  และการทดลองวิจัยทางการศึกษา 

(4) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  6.3  สวนสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ    

การปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ฝายสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  

ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน และหนวยศึกษานิเทศก 

6.3.1  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ   การ

ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขาย

ทางการศึกษา และงานฝกและสงเสริมอาชีพ 

   6.3.1.1  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานดานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

(2) งานประสานงานในการดําเนินงานทางการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยกับ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(3) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   6.3.1.2  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา 

(2) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   6.3.1.3  งานฝกและสงเสริมอาชีพ   

(1) งานเผยแพรและแนะแนวทางการศึกษาอาชีพ 

(2) งานสงเสริมการสรางกลุมอาชีพ 

(3) งานฝกอาชีพเสริม / อาชีพอิสระ 

(4) งานสงเสริมกิจกรรม  1  ตําบล  1  ผลิตภัณฑ  

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.3.2  ฝายสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานกิจการศาสนา  และงานสงเสริมประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
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6.3.2.1 งานกิจการศาสนา  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานกิจการศาสนา 

(2) งานทํานุบํารุงศาสนา 

(3) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.3.2.2  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสงเสริมประเพณีทองถิ่น 

(2) งานสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

(3) งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(4) งานอนุรักษศาสนสถาน  โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ 

(5) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.3.3  ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่

ของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และงานกีฬาและนันทนาการ 

   6.3.3.1  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 

(2) งานศูนยเยาวชน 

(3) งานควบคุม  ตรวจสอบ  นิเทศ  ติดตามผล  วัดผล  และประเมินผลกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน 

(4) งานชุมชนตาง ๆ 

(5) งานบริการดานวิชาการอื่น ๆ 

(6) งานติดตอประสานงานกับสถานศึกษา 

(7) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.3.3.2  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ 

(2) งานสงเสริมกีฬาพื้นฐาน 

(3) งานพัฒนาเทคนิคการกีฬา 

(4) งานสงเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ 

(5) งานจัดการแขงขันกีฬา 

(6) งานบริการอาคารสถานที่และผูตัดสินกีฬา 

(7) งานสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ 

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  6.4  หนวยศึกษานิเทศก   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ     

งานนิเทศการศึกษา 

  6.4.1  งานนิเทศการศึกษา  มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสํารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา 

(2) งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา 

(3) งานวิจัยทางการศึกษา 

(4) งานพัฒนาหลักสูตร 

(5) งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทางวิชาการ 
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(6) งานเขียนเอกสาร  ตํารา  ผลิตอุปกรณ  และสื่อการเรียนการสอน 

(7) งานคนควาทดลอง  และเผยแพรเทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา 

(8) งานประชุม  อบรม  สัมมนา  ประสานงาน  และใหบริการทางดานวิชาการ 

(9) งานการวัดผล  ประเมินผลทางการศึกษา 

(10)  งานสงเสริมสุขภาพ  และควบคุมมาตรฐานการศึกษา 

(11)  งานประสานงานการดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(12)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 6.5  โรงเรียน   มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนภายในทองถิ่นของเทศบาล  

ซึ่งจัดการศึกษา  4  ระดับ  ไดแกระดับกอนวัยประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และเปน

แหลงใหความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นแกชุมชนตลอดจนเปนสถานที่ออกกําลังกายของเยาวชน  และเปนแหลง

ความรูแกชุมชน  และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 6.6  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนภายในทองถิ่นของ

เทศบาล  ในระดับเด็กกอนวัยประถมศึกษา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน  คุณภาพการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ  และเปนแหลงใหความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นแกชุมชนตลอดจนเปนแหลงความรูแก

ชุมชน  และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  7. กองสวัสดิการสังคม   ใหมีผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับกลาง  เปนผูบังคับบัญชา

และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม รวมทั้งกํากับ และเรงรัดการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการในกองสวัสดิการสังคมใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ และแบงหนวยงาน

ภายในสวนราชการ ออกเปน  2  ฝาย  8  งาน  ดังนี้ 

  7.1.1  งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสารบรรณ 

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม  วัสดุอุปกรณ  ติดตอ  และอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 

(3) การประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

และพนักงานเทศบาล 

(4) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 

(5) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ 

(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผูทํ า

คุณประโยชน 

(7) งานจัดทําคําสั่งและประกาศ 

(8) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบ

กรณีพิเศษ 

(9) งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ 

(10) งานสวัสดิการตางๆ 

(11) งานจัดเก็บเอกสารตางๆ ใหเปนระบบ ระเบียบ 

(12) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล – พนักงานจาง 

(13) งานกิจกรรม 5 ส  

(14) งานบริหารงานบุคคลของกองสวัสดิการสังคม 
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(15) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  7.1.2  งานการเงินและบัญช ี   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี เชน การวางฎีกา เตรียมการเบิกจายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน  

การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภท  ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชี  ทํารายงาน

การบัญชี 

(2) งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกอง  เชน  การ

รวบรวมขอมูลตางๆ ในการจัดทํางบประมาณ  การทําหนังสือชี้แจงโตตอบดานงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรร

งบประมาณรายจาย 

(3) งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกอง 

(4) งานเกี่ยวกับการทําบัญชีถือจายเงินเดือนพนักงานเทศบาล 

(5) งานดูแลรักษาและเตรียมประสานงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ 

(6) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจาง เบิกจาย ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ  

ตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 

(7) งานจัดทําคําสั่ง  และประกาศเกี่ยวกับงานพัสดุ 

(8) งานควบคุมจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ 

(9) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  7.1.3  งานระบบสารสนเทศ   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานขอมูลขาวสารทั่วไป 

(2) งานทางระบบงานคอมพิวเตอร 

(3) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอมูลขาวสารที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  

จัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

(4) งานสงเสริม  แนะนํา  อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร 

(5) งานศึกษา  คนควา  ขอมูลความรูที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(6) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 7.2 ฝายพัฒนาชุมชน   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ       

งานพัฒนาชุมชน และงานสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 7.2.1 งานพัฒนาชุมชน   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตัวเอง  

(2) งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  

(3) งานจัดระเบียบชุมชน  

(4) งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนํามาบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก

ชุมชน งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน  

(5) งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การศึกษา การอนามัย 

และสุขาภิบาล  

(6) งานสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนชุมชนเมือง  

(7) งานจัดตั้งศูนยขอมูลชุมชน  

(8) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 7.2.2 งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  

 (2) งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการสตรีและคนชรา  

 (3) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

7.3 ฝายสังคมสงเคราะห  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ       

งานสังคมสงเคราะห  งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และงานสงเสริมสวัสดิการสังคม 

 7.3.1 งานสังคมสงเคราะห   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรที่พึ่ง  

(2) งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ  

(3) งานสงเคราะหคนชรา คนพิการและทุพพลภาพ  

(4) งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว 

(5) งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน  

(6) งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตาง ๆ  

(7) งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท  

(8) งานประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสังคมสงเคราะห  

(9) งานใหคําปรึกษา แนะนําในดานสังคมสงเคราะหแกผูมาขอรับ  

(10) งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย           

 7.3.2 งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห    

  7.3.3  งานสงเสริมสวัสดิการสังคม   มีหนาที่เกี่ยวกับ 

(1)  สงเสริมประสานงานและดําเนินการชวยเหลือผูประสบปญหาสังคม รวมทั้งสงตอหนวยงาน

อื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  

(2)  สงเสริมสนับสนุน พัฒนาและสงเสริมการประสานงานระหวางองคกรเครือขายทั้งภาครัฐ

และเอกชนเปนศูนยขอมูลการพัฒนาดานสังคมของเทศบาลและเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม ความรู 

ความกาวหนา และผลการปฏิบัติงานของเทศบาล  

(3)  ประสานการจัดทําแผน งานโครงการ และกิจกรรมดานการพัฒนาสังคมของเทศบาล  

 (4)  วิ เคราะหและรายงานสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อกําหนดนโยบายในระดับ   

เทศบาล  

 (5)  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 8. หนวยตรวจสอบภายใน   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวกับ 

(1) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน  รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผล

การบริหาร  และการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  และ

ทรัพยสิน  รวมทั้งการบริหารงานดานอื่น ๆ  ใหเปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  และมติ

คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน การใชทรัพยากรทุก

ประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยัด 
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(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเสนอแนะวิธีการ  หรือมาตรการในการปรับปรุง  แกไข

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น  รวมทั้งเสนอแนะ  เพื่อปอง

ปรามมิใหเกิดความเสียหาย  หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินตาง ๆ 

(4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่งที่ทาง

ราชการกําหนด  เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

(5) ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและใหคําปรึกษาเพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวย

รับตรวจถูกตองตามที่ผูตรวจสอบเสนอแนะ 

(6) เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบของสํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีบรรลุเปาหมาย   

และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

(7) การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

(8)   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่     1     ตุลาคม   2560   เปนตนไป 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่      16     ตุลาคม   พ.ศ.2560 

    

 

    

 (นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ) 

 นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี    


