
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
เรื่อง  โครงสร้างส่วนราชการและอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

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

 อาศัยอํานาจตามความมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.
2564 ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564
เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ กําหนดโครงสร้างส่วนราชการและอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ดังนี้  

 ๑. สํานักปลัดเทศบาล   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการท่ัวไปของเทศบาล 
งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศ
สัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง สํานัก หรือส่วน
ราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คําแนะนําทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
   ๑.๑ ฝ่ายอํานวยการ 
   ๑.๑.๒ งานการเจ้าหน้าท่ี  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของพนักงาน
เทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากําลัง งานจัดต้ังส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 
งานการกําหนดตําแหน่งและการปรับปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง งานการสรรหาเก่ียวกับการสอบ แข่งขัน 
สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน งานบรรจุและแต่งต้ัง       
งานจัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถ่ิน
แห่งชาติ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือก
เพ่ือเลื่อนและแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน งานการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพ
ในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งาน
เลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

/1.1.3 งานพัฒนา... 
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  ๑.๑.3 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจัดทําแผนงานด้าน
การพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการ
พัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ท่ีพ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดท้ิง เร่ร่อน ไร้ท่ีพ่ึง      
ถูก ทําร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์
ครอบครัวท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว งานด้าน
จิตวิทยางานจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คํานําแนะทาง
วิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.๑.4 งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน งานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ                      
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทําและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย   
  ๑.2 ฝ่ายปกครอง 
   ๑.2.๑ งานนิติการ มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานนิติกรรมและสัญญา งานคดีแพ่ง คดีอาญา 
คดีภาษี และคดีอ่ืนๆ งานพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองและดําเนินการเก่ียวกับ
คดีปกครอง งานตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด งานติดตามสืบทรัพย์ และบังคับคดี
ลูกหนี้ขององค์กร ศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอม ศูนย์อํานวยการเลือกต้ัง งานตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับ
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
งานการติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์ งานพิจารณาร้องทุกข์
และการพิจารณาอุทธรณ์ งานตรวจสอบ พิจารณา ให้คําปรึกษา แนะนํา การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งานตรวจสอบสัญญาข้อตกลงท่ีมีผลผูกพันทางนิติกรรม และการยกร่างนิติกรรมสัญญาให้แก่
ส่วนราชการต่างๆ งานบังคับคดีตามคําสั่งหรือคําพิพากษาศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามคําสั่ง งานศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย คําพิพากษา คําวินิจฉัยต่างๆ ความเห็นและคําสั่ง                  
ท่ีเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล งานให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอความเห็นและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย
และเป็นกรรมการด้านกฎหมายขององค์กร งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๑.2.2 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ และปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การรับเรื่องราว ดําเนินการเบ้ืองต้นในเรื่องการทะเบียนราษฎร การจัดทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียน
คนตาย การแจ้งย้ายท่ีอยู่อาศัย การจัดทําทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง งานอ่ืนๆ           
ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

/1.2.3 งานป้องกัน 
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   ๑.2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท การจัดทําหรือช่วยจัดทํางบประมาณ งานวิเคราะห์พ้ืนท่ี
เสี่ยงเกิดเหตุสาธารณภัยทุกประเภท งานแผนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย งานแผนการระงับเหตุ                      
งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน งานแผนการฟ้ืนฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานศูนย์รับแจ้งเหตุ 
งานรายงานผล ดําเนินงานตามแผนงานด้านต่างๆ งานจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรม
และฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสา
ธารณภัยต่างๆ งานสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง งานสนับสนุนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร งานส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
  1.2.4 งานรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าท่ีเก่ียวกับงานควบคุมตรวจสอบและการ
ขออนุญาตกิจการค้า/สถานประกอบการ/สถานบันเทิงท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุรําคาญ                   
งานประสานงาน ระดับจังหวัด อําเภอ และหน่วยงานของสํานักงานตํารวจในพ้ืนท่ีในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคง งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะ หรือ โครงการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของ
ชาติ งานด้านกฎหมาย งานสอบสวน การควบคุมตรวจสอบ และดําเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.3 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
     ๑.3.1 งานบริหารงานท่ัวไป มีหน้าท่ีเก่ียวกับ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ  
งานบริหารงานท่ัวไปงานราชการท่ัวไป งานเลขานุการ กิจการสภาเทศบาล งานรัฐพิธี งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     ๑.3.๓ งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว มีหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมต่างๆของเทศบาล การควบคุมกิจการการ
บริหารท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาล การต้อนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกและบริการนําเท่ียว รวมท้ัง
ดําเนินการธุรกิจการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์ ให้คําแนะนํา เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว หรือ
กิจการท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวภายในจังหวัดและเขตเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับแหล่ง
ท่องเท่ียว ธุรกิจและบริการท่องเท่ียว ตลอดจนปัจจัยพ้ืนฐานทางการท่องเท่ียว เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่และท่ีมีอยู่แล้ว การกําหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเท่ียว รวมท้ังตรวจสอบประเมิน และให้
คําแนะนําปรึกษาในการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามแผน งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   1.3.4 งานธุรการ มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานสารบรรณกลางของเทศบาล งานเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปีในสํานักปลัดเทศบาล งานเบิกจ่ายสวัสดิการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีหรือ   
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของสํานักปลัดเทศบาล การติดตามให้มีการ
ซ่อมแซมและบํารุงรักษา และดูแลรักษา ครุภัณฑ์ ของสํานักปลัดเทศบาล งานเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ตรวจสอบ ลงทะเบียนพัสดุของสํานักปลัด  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการ
ประชุมต่างๆของเทศบาล  การดําเนินการเก่ียวกับเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ ดูแล รักษา 
จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดการงานต่างๆ  งานการสาธารณกุศลของ
เทศบาล งานจัดทําและควบคุมเก็บรักษาคําสั่งและประกาศของเทศบาล  งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับข้องหรือตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
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 ๒. กองคลัง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนําส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งาน
จัดทําหรือช่วยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร
เงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน
และประจําปี งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินต่างๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทาง
วิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมี
การแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 
    ๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
   ๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานการเงิน งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
งานเก็บรักษาเงิน งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงิน 
งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี งานรายงาน
ทางการเงิน บัญชีท่ัวไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   2.1.4 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าท่ีเก่ียวกับ  งานพัสดุ งานทะเบียน
พัสดุและครุภัณฑ์ งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   2.1.5 งานธุรการ มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานธุรการและงานสารบรรณของกองคลังงาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๒.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
   2.2.1 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สิน งานจัดทําสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การต่ออายุสัญญาเช่า งานจัดเ ก็บค่าเช่า                        
งานประสานกับฝ่ายนิติการเก่ียวกับกฎหมาย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน              
งานตรวจสอบทรัพย์สินท่ีจะจัดหาประโยชน์ งานจัดเก็บรายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า             
งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์และค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัด
รายได้งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   2.2.2 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานคัดลอกข้อมูล
ท่ีดิน งานสํารวจ ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน งานปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีบํารุงท้องท่ี งานปรับปรุงข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแผนท่ีภาษี  งานตรวจสอบรหัสประจํา
แปลงท่ีดิน การจัดทํารายงานเสนองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง งานจัดเก็บและบํารุงรักษาแผนท่ีภาษี งานส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานรับแจ้ง  ตรวจสอบ และออกหลักฐานตามคําร้อง
ขอยกเว้นภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ติดต่อประสานงานกับสํานักงานท่ีดินจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง        
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๓. กองช่าง 
   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา 
งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทํา
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ํา งานติดต้ังซ่อมบํารุงระบบไฟส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร 
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ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุงประจําปี 
งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งาน
จัดทําทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะงานเก่ียวกับการประปา งานเก่ียวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล    
งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามัน
เชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 

    ๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
    ๓.๑.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าท่ีเก่ียวกับ ออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม                      
งานวางโครงการและการก่อสร้างทางวิศวกรรม งานให้คําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงานด้านวิศวกรรม 
งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณ ออกแบบกําหนด
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้าน
วิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน   
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   3.1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม ซ่ึงต้อง
ใช้ความรู้และความชํานาญงาน โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ควบคุมตรวจสอบ            
การออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบ และออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พระอุโบสถ วิหารและอารามต่าง ๆ ฯลฯ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับความต้องการของอาคารและ
สิ่งก่อสร้างท่ีจะออกแบบ เช่น ลักษณพ้ืนท่ีท่ีจะก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ กฎหมาย
เก่ียวกับการก่อสร้าง เป็นต้น ดําเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทางด้าน
สถาปัตยกรรม ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   ๓.๑.3 งานผังเมือง มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานจัดทําผังเมืองรวม งานสํารวจรวบรวม
ข้อมูลด้านผังเมือง ให้คําปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด งานเวนคืน
และจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน งานแผนท่ีภาษี งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
งานสํารวจโครงการพัฒนาเมือง งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง งานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    3.1.3 งานธุรการ มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานธุรการของกองช่าง งานสารบรรณและ             
งานเลขานุการของกองช่าง งานเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของกองช่าง การติดตามให้มีการซ่อมแซม                 
และบํารุงรักษา และดูแลรักษา ครุภัณฑ์ของกองช่าง งานเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบ ลงทะเบียนพัสดุ
ของกองช่าง งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย    
   ๓.2 ฝ่ายการโยธา 
    3.2.1 งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานด้านการสํารวจ ออกแบบ ประมาณ
ราคาในส่วนของการบํารุงรักษา ซ่อมแซม งานอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เข่ือน และสิ่งติดต้ังอ่ืนๆ                
งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างในส่วนของการบํารุงรักษา ซ่อมแซม งานอาคาร ถนน สะพาน  ทาง
เท้า เข่ือน และสิ่งติดต้ังอ่ืนๆ งานซ่อมบํารุงอาคาร ถนน สะพาน เข่ือน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไข ขุดลอกท่อ
ระบายน้ํา งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบํารุงรักษา งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 /3.2.2 งานไฟฟ้า 
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    3.2.2 งานไฟฟ้าและประปา มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานควบคุมดูแลความเรียบร้อยของ
ไฟฟ้าอาคารและสถานท่ี งานติดต้ังและซ่อมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล งานไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟฟ้าแสงสว่าง) งานตัดก่ิงไม้ท่ีกีดขวางสายไฟฟ้าสาธารณะ งานควบคุมดูแลความเรียบร้อยของประปาหมู่บ้าน 
ประปาภูเขา งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    3.2.3 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสถานท่ี มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานจัดสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ส่วนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ งานจัดสถานท่ีต่างๆ ของเทศบาล เช่น                 
กางเต้นท์สถานท่ีเลือกต้ัง ฯลฯ งานควบคุมดูแล รักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ งานประดับซุ้มและประดับธง
ชาติ ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ตามเทศบาล งานดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือน
เพาะชํา และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ  งานให้คําปรึกษา แนะนําเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์  งานประดับ ตกแต่ง
สถานท่ีอาคาร เก่ียวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ งานสํารวจ ออกแบบ ประมาณการราคาด้านภูมิสถาปัตย์ งานดูแล 
รดน้ํา และบํารุงรักษาต้นไม้บริเวณภายในสํานักงาน งานตัดหญ้าภายในเขตเทศบาล งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    3.2.4 งานเครื่องจักรกล มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ 
บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้
พร้อมใช้อยู่เสมอ งานศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ติดต้ัง 
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน วิเคราะห์กําหนดแผนการใช้การบํารุงรักษา การสํารองอะไหล่ การจัดหาและ
จําหน่าย แผนผังรายละเอียดการติดต้ังเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และประหยัดงบประมาณ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไข
ข้อขัดข้องท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย จัดทํา
ควบคุมงบประมาณ และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซ้ืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลท่ีจําเป็นในการใช้งาน เพ่ือช่วยให้การดําเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และ
งานด้านเครื่องกล เพ่ือควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้
ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานช่างเครื่องกล เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๔. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย วิเคราะห์และจัดทําแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา                    
งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิ เคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  งานการแพทย์ งานการแพทย์ ฉุกเฉิน                  
งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล งานบริหารงาน
สาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐาน
และคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย                
งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบําบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย 
งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหาร
จัดการ 

/สิ่งปฏิกูล... 
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สิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งาน
อาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบําบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
วิเคราะห์ กําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                
การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทําและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม                 
งานวางแผนและจัดทําแผนดําเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง 
บําบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 
2 ฝ่าย ดังนี้ 
   ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
    4.1.1 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานกวาดล้างทําความสะอาดงาน
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   
    4.1.2 งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานป้องกันและสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคพ้ืนฐาน งานควบคุมกําจัดแมลง และพาหะนําโรค งานเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ
งานสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
    4.1.3 งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานควบคุมด้าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุม ตรวจสอบ การประกอบการค้าท่ี
น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ งานควบคุมการดําเนินงานด้านฌาปนกิจ และสุสาน งานส่งเสริมสุขภาพ  งานส่งเสริมคุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานป้องกัน ควบคุม           
เฝ้าระวัง แก้ไข เหตุรําคาญเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน มลพิษทางน้ํา ทางอากาศ และมลภาวะด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ ของเสีย สารอันตราย และรายงานผลการ
ตรวจสอบ งานตรวจสอบ ควบคุม และดําเนินการแก้ไขแหล่งกําเนิดมลพิษ และประเมินความเสียหาย และ
ผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม งานประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี พัฒนาความร่วมมือ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ควบคุณภาพ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายงาน  
    4.1.4 งานธุรการ มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานธุรการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสารบรรณและงานเลขานุการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานการติดตามให้มีการซ่อมแซมและบํารุงรักษา และดูแลรักษา ครุภัณฑ์ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบ ลงทะเบียนพัสดุของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

   ๕. กองการศึกษา 
   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
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งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และ
การศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา         
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดต้ังกองการเจ้าหน้าท่ี งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทาง
วิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 
    ๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา  
     ๕.๑.๑ งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานส่งเสริม
การกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมอ่ืนๆ ของเด็กและเยาวชน และประชาชนท่ัวไป สํารวจข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกับเด็ก งานสํารวจรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับงานด้านกีฬา และนันทนาการกําหนดแผนและการจัดการ
แข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของประชาชน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    ๕.1.2 งานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน          
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    5.1.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    5.1.4 งานธุรการ  มีหน้าท่ีเก่ียวกับ งานธุรการของกองการศึกษา งานสารบรรณ
และงานเลขานุการของกองการศึกษา งานเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของกองการศึกษา การติดตามให้มีการ
ซ่อมแซมและบํารุงรักษา และดูแลรักษา ครุภัณฑ์ ของกองการศึกษางานเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบ 
ลงทะเบียนพัสดุของกองการศึกษา งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทําประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล                 
งานตรวจสอบ ติดตามและกาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยตรวจรับ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนํา             
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เก่ียวข้อง งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 

(นายอนันต์  ด่านสกุล) 
นายกเทศมนตรีตําบลถํ้าใหญ่ 

 


