ภาคผนวก ก
อํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน
ก.1 องคการบริหารสวนจังหวัด
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับหนวยงานในองคการบริหารสวนจังหวัด
โดยมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับหนวยงานในสังกัดแสดงไดตารางที่ ก.1
หนวยงาน
สํานักปลัด

กองชาง

ภารกิจหนาที่
งานฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผูบริหาร งานรัฐ
พิธี งานขอมูลขาวสารทั่วไป งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของอบจ. งาน
กํา กั บ และเรง รั ด การปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการปฏิบั ติ งานเลื อ กตั้ ง งานใดที่ ไ ม มี ส ว นราชการใด
รับผิดชอบ งานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ฝายบริหารงานบุคคล มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการเจาหนาที่ งานสิทธิสวัสดิการขาราชการและลูกจาง งาน
เลขานุการคณะกรรมการขาราชการอบจ. งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร งานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่ไดรับ
มอบหมาย
ฝายนิติการและการพาณิชย มีหนาที่เกี่ยวกับ งานนิติการ งานตราขอบัญญัติอบจ. ที่ไมใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย งานกิจการพาณิชย งานการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน ของอบจ. งานนิติ
กรรมสัญญา งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรี ยน งานรัก ษาความสงบเรี ยบร อยและศี ลธรรมอันดี ของ
ประชาชน งานปองกันและบําบัดโรค งานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ฝ า ยพั ฒ นาสั ง คม และการท อ งเที่ ย ว มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานจั ด การคุ ม ครองดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานการบํารุงศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น งานการศึกษา
การกีฬา ศาสนา และสงเสริมวัฒนธรรม งานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนา
สัง คมและจัดระเบีย บชุม ชน งานสาธารณู ปการ งานจั ดตั้ งและบํารุง สถานพยาบาล งานพั ฒนาและ
สงเสริมบริการทองเที่ยวของอบจ. และหนวยงานอื่น งานสํารวจแหลงทองเที่ยว งานประชาสัมพันธและ
สงเสริมการทองเที่ยว งานบริการขอมูลแหลงทองเที่ยวและอํานวยความสะดวกในเบื้องตน งานอื่นๆที่
เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
งานสํารวจและออกแบบ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทําแผนการปฏิบัติงานสํารวจประจําป งานสํารวจ
จัดทําขอมูลดานวิศวกรรม ถนน สะพาน และอื่น ๆ งานสํารวจเพื่อการออกแบบโครงการตามขอบัญญัติ
และงบประมาณ / โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ. งานตรวจสอบคลื่นกรองโครงการตาม
ข อ เสนอของสํ า นั ก งาน อบจ. และหน ว ยงานอื่ น ตามอํ า นาจหน า ที่ งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งและได รั บ
มอบหมาย
งานกอ สรางและซ อ มบํ ารุ ง มี ห นา ที่ เกี่ย วกับ งานจั ดทํ า บั ญ ชี และรวบรวมจั ด เก็ บ ประวั ติโ ครงการ
ประจําป งานกอสรางและควบคุมการกอสราง ถนน อาคาร สะพาน แหลงน้ํา ฯลฯ งานจัดทําแผนงาน
การปฏิบัติงานกอสราง โครงการกอสรางที่ไดรับอนุมัติประจําป งานจัดทําแผนการปฏิบัติงานบูรณะถนน
สะพาน ฯลฯ งานบูรณะและซอมบํารุงถนน สะพาน คลอง ทอ อาคาร ที่อยูในความรับผิดชอบของ
อบจ. งานวิศวกรรมจราจร งานควบคุมเครื่องจักรกล อบจ. ในการบูรณะซอมแซมผิวจราจร ถนน งาน
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หนวยงาน

ภารกิจหนาที่
กําจัดวัชพืชสองขางทาง ภูมิทัศนและดูแลสวนสาธารณะ จุดทางแยกและเกาะกลางถนน ที่อยูในความ
รับผิดชอบ
ฝายเครื่องจักรกล มีหนาที่เกี่ยวกับ งานแผนและงานบริหารเครื่องจักรกล งานสนับสนุนเครื่องจักรกล
งานบริหารไฟฟาสาธารณะ งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล งานธุรการ
ฝายสาธารณะภัยและสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานปองกันสาธารณะภัย งานเฝาระวังและปองกัน
มลพิษดานตาง ๆ งานฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอม งานจัดหาแหลงน้ํา งานกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล งานบําบัด
น้ําเสีย

สํานักการคลัง

ฝายการเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเบิกจาย รับ นําสง เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนการเงิน งาน
ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และเงินอื่น ๆ งานขอรับบําเหน็จ
บํานาญ งานควบคุมการเบิกจายงบประมาณ งานจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน งานหักภาษีเงินได
และการนําสงสรรพากร งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการเงินแกหนวยงานอื่นที่รองขอ งานสหกรณ
ออมทรัพย และสวัสดิการของขาราชการที่สถาบันการเงินใหสิทธิ งานอืน่ ที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย
ฝายบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปและการรายงาน งานจัดทํางบแสดง
ฐานะทางการเงิน งานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานจัดทําทะเบียนคุมเงินรายได รายจาย ทุกประเภท งาน
ควบคุมการจายเงินสะสมและการรายงาน งานทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและเงินรับฝาก งานจัดทํา
ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งานจัดทําขอมูลสถิติรายได รายจาย ทุก
ประเภท เพื่อ ประกอบการจั ดทํางบประมาณ งานจัดทําทะเบียนคุมฎีกาการจายเงินทุ กประเภท งาน
เกี่ยวกับงานวิชาการดานการบัญชี งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ฝายเรงรัดจัดเก็บรายได มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับงบประมาณของกอง งานจัดเก็บรายได งาน
เรงรัดจัดเก็บรายได งานวิเคราะห วางแผนปรับปรุงการจัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได งานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเสียภาษี/คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ งานจัดทําระบบ
ขอมูลผูชําระภาษี/คาธรรมเนียม งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเรงรัดรายได งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย

กองพัสดุ

กองพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ งานการจัดซื้อ การจาง การ
จัดหาพัสดุ งานซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑทุกชนิด งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสิน งาน
จําหนายพัสดุครุภัณฑ งานเกี่ยวกับวิชาการพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ฝายบริหารการศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนและวิชาการ งานการศึกษา
ปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานศึกษานอกระบบและสงเสริม
อาชี พ งานกิ จ กรรมพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน งานประเพณี ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม งานห อ งสมุ ด
ประชาชน งานบริหารทั่วไป

กองแผนและ
งบประมาณ

ฝายนโยบายและแผน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนขององคการบริหาร
สวนจังหวัด งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด งานเกี่ยวกับการประสานจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียนที่คณะรัฐมนตรีกําหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและ
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด งานประสานแผนโครงการที่ไดรับจัดสรรจาก
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หนวยงาน

กองกิจการสภา
องคการบริหารสวน
จังหวัด

ภารกิจหนาที่
หนวยงานอื่น งานธุรการและงานสารบรรณของกอง งานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ฝายตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจติดตามการ
ดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย งานประเมินผลแผนงานและโครงการ งานศูนยขอมูลเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น งานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ฝายจัดทํางบประมาณและพัฒนารายได งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย งานเกี่ยวกับการ
โอนเงินงบประมาณ งานโครงการเงินอุดหนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด งานเกี่ยวกับพัฒนารายได
ของอบจ. งานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งและที่ ไ ด รับ มอบหมาย งานเกี่ ย วกั บ การบํ า รุ ง ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมจารี ต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น งานเกี่ยวกับการศึกษา การทํานุบํารุงศาสนาและสงเสริมวัฒนธรรม งาน
เกี่ยวกับการพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด
ฝายการประชุม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด งานการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาและคณะกรรมการสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด งานกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับการประชุม งานกระทูถาม ขอซักถามของสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด งานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ฝายกิจการสภาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มี หนาที่เกี่ ยวกับ งานติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งาน
ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานจัดทําทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด งานจัดทําบัตรประจําตัวของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานเสนอขอ
ประกาศเกียรติคุณของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานประสานงานของฝายสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด กับฝายบริหาร งานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย

ตารางที่ ก.1 แสดงหนาทีท่ มี่ อบหมายใหหนวยงานในสังกัด

ก.2 เทศบาล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกบั หนวยงานในเทศบาล
โดยมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับหนวยงานในสังกัดแสดงไดตารางที่ ก.2
หนวยงาน
สํานักปลัดเทศบาล

ภารกิจหนาที่
ฝายอํานวยการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการเจาหนาที่ งานควบคุมเทศพาณิชย งานพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยว
ฝายปกครอง มีหนาที่เกี่ยวกับ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและมั่นคง
ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานการประชุมและพิธีการ
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หนวยงาน
สํานักการชาง

ภารกิจหนาที่
สวนควบคุมอาคารและผังเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานควบคุมการกอสรางอาคาร
งานขออนุญาตอาคาร งานจัดทําผังเมือง งานควบคุมผังเมือง
ส ว นออกแบบและก อ สร า ง
มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสํ า รวจ งานออกแบบ
สถาปตยกรรมและภูมิทัศน งานออกแบบวิศวกรรม งานควบคุมงานกอสรางดานวิศวกรรม งาน
ควบคุมการกอสรางดานสถาปตยกรรมและภูมิทัศน งานทดสอบกําลังและคุณภาพวัสดุ
สวนการโยธา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานบํารุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่และ
ไฟฟาสาธารณะ งานบํารุงรักษาสวนสาธารณะ งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ งานตกแตงเมือง
และพื้นที่สาธารณะ งานวิเคราะหและวางแผนระบบจราจร งานสัญญาณไฟและเครื่องหมาย
สวนชางสุขาภิบาล มีหนาที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานสถานีขน
ถายขยะและโรงงานระบบระบายน้ํา งานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย งานวิเคราะห
คุณภาพน้ํา งานบํารุงรักษาและซอมแซมระบบระบายน้ํา งานซอมบํารุงยานพาหนะและเครื่อง
ทุนแรง งานซอมบํารุงโรงงานและเครื่องจักรหนัก

สํานักการศึกษา

สวนบริการการศึกษา
- ฝายการเจ าหนาที่ มีห นาที่เกี่ ย วกั บ งานการเจ าหนาที่ งานวางแผนบุ คคลและทะเบี ย น
ประวัติ
- ฝ ายกิ จ การโรงเรีย น มี ห น าที่ เกี่ ยวกับ งานการศึ กษาปฐมวั ย งานโรงเรี ย น งานกิ จการ
นักเรียน
- ฝายวิชาการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
สวนสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
- ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายทางการ
ศึกษา
- ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและ
นันทนาการ
- ฝ า ยส ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานกิ จ การศาสนา งาน
สงเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
หนวยศึกษานิเทศก
- งานบริหารวิชาการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งาน
จัดเก็บวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา งานสงเสริมและเผยแพรการศึกษาและวิชาการ งาน
สง เสริม คุ ณภาพและมาตรฐานหลัก สู ตร งานฝก อบรมด านการเรี ยนการสอน งานพั ฒ นา
เทคนิคการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึ ก ษา งานศู น ย วิ จั ย การปฏิ รู ป การเรี ย นรู งานเผยแพร แ ละแนะแนวการศึ ก ษาหรื อ
หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ งานจัดทํารายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษา และสถิติของชั้น
เรียน งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

- งานนิเทศการศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสํารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา
งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา งาน
สงเสริมการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรู และ
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หนวยงาน

ภารกิจหนาที่
ภูมิปญญาทองถิ่น งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศใหคําปรึกษา และแนะนํา
แนวทาง แกไขปญหาทางวิชาการ งานเขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการ
สอน งานคนควาทดลอง และเผยแพรเทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา งานประชุม
อบรม สัมมนา ประสานและใหบริการทางดานวิชาการ งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร งานประสานงานการดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
งานจั ด ทํ า รายงานการปฏิ บั ติ ง านนิ เ ทศการศึ ก ษา งานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
ฝายแผนงานและโครงการ
- งานแผนและโครงการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดานการประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวก
แกประชาชน งานรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนงานของสํานักการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาเทศบาลและแผนพัฒนาโรงเรียน รวมถึงการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผล งานเทียบโอนการศึกษา งานรวบรวมรายละเอียดการ
ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งบประมาณของสํ า นั ก เช น การรวบรวมข อ มู ล ต า งๆในการจั ด ทํ า
งบประมาณ การทําหนังสือชี้แจงโตตอบดานงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจาย งานดานการประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
- งานระบบสารสนเทศ มีหน าที่ เกี่ ย วกั บ งานจัดทํ าคู มือการใช คอมพิวเตอร เกี่ ย วกั บการ
จัดเก็บประมวลผลขอมูลสารสนเทศและการจัดทําระบบขอมูลใหแกหนวยงานในสังกัด งาน
ศึกษาคนควา พัฒนา สรางโปรแกรมคอมพิวเตอร ศึกษาวิเคราะห พัฒนาระบบการสํารวจ
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารและกําหนดนโยบายการบริหารงานของ
สํานักการศึกษา ศึกษาวิเคราะห ออกแบบสํารวจ แบบรายงานขอมูล เพื่อประมวลผลและ
จั ดเก็ บ ข อ มูล สารสนเทศใหทั น สมัย อยู เสมอ รวมทั้ ง รั ก ษาความปลอดภั ย ของข อ มู ล เพื่ อ
ประโยชนทางการบริหาร ศึกษาวิเคราะหออกแบบ พัฒนาและควบคุมระบบLAN(Local Area
Network)เพื่อเชื่อมโยงเครือขายขอมูลระหวางหนวยงานภายในสวนกลาง ศึกษาวิเคราะห
ออกแบบ และประสานงานเชื่ อ มโยงฐานข อ มู ล ขอหน ว ยงานทุ ก ระดั บ ในสั ง กั ด ของ
การสื่อสารแหงประเทศไทย และรวมกับกระทรวงมหาดไทย ไทยคม เพื่อความคลองตัวในการ
ใชขอมูลสารสนเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานหนาที่ความรับผิดชอบ และเผยแพรให
ความรูการพัฒนาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกบุคลากร และหนวยงานในสังกัด เชื่อมโยง
เครือขาย INTERNET เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลแกหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกสังกัด
- งานงบประมาณ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี เช น การวางฎี ก า
เตรียมการเบิกจายและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภท
ทั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทางงานการบัญชี งานการถายโอนงบประมาณ
ตามกฎหมายกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานบริหารและควบคุมงานงบประมาณของสํานัก งานพัสดุ เชน งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ
จัดทํา จัดซื้อ จัดจาง เบิกจายซอมแซม การบํารุงรักษาและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการ
พัสดุ ตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
- งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสวัสดิการตางๆ งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งาน
สารบรรณ งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ งาน
ประสานงานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบ
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สํานักการคลัง

ภารกิจหนาที่
แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของ
หนวยงานตางๆที่ขอความรวมมือ งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
งานจัดทําคําสั่งประกาศ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานธุรการและการเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานโตตอบหนังสือราชการของสํานักการคลัง งานลง
รับ – สงหนังสือราชการสํานักการคลัง งานแจงเวียนหนังสือตาง ๆ ใหพนักงานเทศบาล สํานัก
การคลั ง ทราบ งานควบคุ มเก็ บรัก ษาเอกสารและหนัง สื อ ราชการ งานจั ด ทํ า เรื่ อ งขอทํ า ลาย
เอกสาร ของสํานักการคลัง งานจัดพิมพคําสั่งแบงงาน และคําสั่งตาง ๆ ของสํานักการคลัง งาน
จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ ของสํานักการคลัง งานจัดพิมพหนังสือภายนอก ภายใน ของสํานักการ
คลัง งานตรวจสอบการลงเวลามาปฏิบัติงาน งานจัดทําสมุดคุมวันลาตางๆ ของสํานักการคลัง
งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงินที่ไดรับการอนุมัติซื้อ-จาง หรือขออนุมัติเบิกจายเงินเรียบรอยแลว และ
ตรวจสอบฎีกาเบิกจายเงิน ของ สํานักการคลังทุกประเภท การออกหนังสือรับรองการจาย
เงินเดือนครั้งสุดทาย การจายเงินชวยเหลือบุตรครั้งสุดทาย ของสํานักการคลัง การออกหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จาย การรวบรวมและกรอกแบบฟอรม ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ,ภ.ง.ด.3 ,
ภ.ง.ด.53 สรุปยอดใหตรงกับงานการเงินและบัญชีเพื่อนําสงสรรพากรอําเภอ ภายในกําหนด
ระยะเวลา ไมเกินวันที่ 7 ของเดือน และรวบรวมสรุปยอด ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3ก สงสรรพากร
จังหวัด ภายในเดือนมกราคมของปถัดไป งานเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล งาน
เกี่ยวกับสวัสดิการตางๆ ของพนักงานเทศบาล ขาราชการบํานาญฯ งานในการจายเช็คใหแก
เจาหนี้เทศบาลและรวบรวมฎีกา เก็บเขาแฟม สงมอบใหงานสถิติการคลัง เก็บรักษาเพื่อรอ
ตรวจสอบตอไป งานฌาปนกิจสงเคราะห งานบําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาล
งานสถิติการคลัง มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทํารายรับจริง - จายจริง ประจําปงบประมาณ งาน
จัดทําประมาณการรายรับ และรายจายประจําปงบประมาณ จัดทําสถิติรายรับและการจายเงิน
สะสม จัดทํ าสถิติเกี่ยวกับการรับและการจายเงิ นเงิน อุดหนุ น จัดทําสถิติรายรับและรายจาย
เกี่ยวกับงบเฉพาะการ การรายงานสถิติการคลังประจําป และการใหบริการขอมูลทางสถิติการ
คลัง ควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย
ฝายพัฒนารายได แบงออกเปน 2 งาน ดังนี้
- งานพัฒนาเรงรัดรายได ติดตามเรงรัดรายไดทุกประเภทจากเจาของทรัพยสินที่อยูในขาย
ตองชําระภาษี ไดแก ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ทะเบียนคุมรายการตัว
ลูกหนี้รายไดทุกประเภท บันทึกการลงบัญชี เงินผลประโยชน และการจัดทํารายงานตาง ๆ
- งานจัดเก็บคาธรรมเนียม จัดเก็บคาธรรมเนียมจอดยานยนต คาธรรมเนียมรักษาความ
สะอาดที่ประกาศเปนจุดผอนผัน
ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แบงออกเปน 2 งานดังนี้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สํารวจ ตรวจสอบและจัดเก็บรวบรวมขอมูล การใช
ประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสินของประชาชนไดแก แปลงที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ปายและ
การประกอบกิจการคา
- งานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน บันทึกขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ได
จากการสํ า รวจและตรวจสอบลงในระบบ บริ ก ารข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพยสิน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดเก็บภาษี
ฝายพัสดุและทรัพยสิน แบงออกเปน 2 งานดังนี้
- งานการพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและจัดทําเกี่ยวกับพัสดุ การรับจายพัสดุ การจําหนาย
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ควบคุมตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาลรวมทั้งโรงเรียนในสังกัด
- งานทะเบียนและควบคุมทรัพยสิน จัดทําทะเบียนควบคุมทรัพยสินของเทศบาลทั้งหมด
รวมทั้งของโรงเรียนในสังกัด
งานธุ รการ มีห น าที่ เกี่ยวกั บ งานสารบรรณ งานดูแล รั ก ษา จั ดเตรี ย ม ประสานงาน และ
ให บ ริ ก ารเรื่ อ งสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ ติ ด ต อ และอํ า นวยความสะดวกในด า นต า งๆ งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุม งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทาง
ราชการ งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทําคําสั่งและ
ประกาศ งานรั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข แ ละร อ งเรี ย น งานพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นและการให
บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษแกพนักงานและลูกจาง งานลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ
งานที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานสังคมสงเคราะห มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรที่พึ่ง
งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ งานสงเคราะหคนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ งาน
สงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว งานสงเสริมและ
สนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ งาน
สงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท งานประสานงานและรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสังคมสงเคราะห งานใหคําปรึกษา แนะนํา ในดานสังคมสงเคราะห
แกผูมาขอรับความชวยเหลือ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัว
ประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ งานสงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา ไรที่พึ่ง เรรอนจรจัด ถูก
ทอดทิ้ง งานสงเคราะห เด็ก และเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา งานให ความ
ชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางดานอุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน
ทุ น การศึ ก ษา ฯลฯ งานส ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพเด็ ก และเยาวชน ได แ ก การสอดส อ ง ดู แ ล และ
ช ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนที่ ป ระพฤติ ต นไม ส มแก วั ย งานประสานและให ค วามร ว มมื อ กั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานใหคําปรึกษา แนะนําแกเด็ก
และเยาวชน ซึ่งมีปญหาในดานตาง ๆ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบ
ในการปรั บ ปรุ ง ชุ ม ชน งานฝ ก อบรม และเผยแพร ความรู เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชน งานจั ด
ระเบียบชุมชน งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนําบริการขั้นพื้นฐานไป
บริการแกชุมชน งานโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน งานดําเนินการพัฒนาชุมชน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล

กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานแผนพัฒนาเทศบาล การกําหนด
เคาโครงการแผนพัฒนาประจําป งานนโยบายและโครงการ งานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการ
ขอ มู ล สถิ ติ ที่จํ า เป น ต อ งนํ า มาใช ใ นการวางแผนและการประเมิ น ผลตามแผนทุ ก ระดั บ งาน
จัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือองคกรที่
เกี่ยวของ งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเทศบาลและความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภค งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได-รายจายในอนาคต งาน
วิ เ คราะห ค วามเหมาะสมของโครงการเพื่ อ สนองหน ว ยงานหรื อ องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง งาน
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ประสานงานกับหนวยงานในเขตเทศบาล และหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขต
เทศบาล และหน ว ยงานใกล เ คี ย งเกี่ ย วกั บ การวางแผนพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ต ามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมงานวิจัยและประเมินผล มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสถิติขอมูลและสารสนเทศ งานวิจัยและ
ประเมิ น ผล งานศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละวิ จัย ปญ หาทั้ ง ในดา นการปกครอง การบริ ห ารและการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภายในเขตเทศบาล งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา งานติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามโครงการพิ เ ศษและตามนโยบายของทางราชการ งานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมงานนิติการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสอบสวนและการรองทุกขหรืออุทธรณ งานนิติกรรม
สัญญา การตราเทศบัญญัติการปฏิบัติตามกฎหมาย รางและพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ กฎ
ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ งานดําเนินคดี และการบังคับคดี งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมงานบริการและเผยแพรวิชาการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร
งานวิเทศสัมพันธ งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล งาน
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพื่อประโยชนในการ
ประชาสัมพันธ งานสารนิเทศ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
กลุมงานสงเสริมการพัฒนาเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมการพัฒนา งานเทคนิคและ
สารสนเทศงานภูมิสถาปตย งานบริการทั่วไป
งานจั ด ทํ า งบประมาณ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานจั ด เตรี ย มเอกสารแนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
ประจํ า ป ใ ห ห น ว ยงานต า งๆ ทราบและดํ า เนิ น การ งานรวบรวมข อ มู ล สถิ ติ แ ละวิ เ คราะห
งบประมาณ งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ งานจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ รายจายเพิ่มเติม(ถามี)งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม และใหบริการเรื่องสถานที่
วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ งานตรวจสอบและแสดงรายการ
เกี่ยวกับเอกสารที่สําคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อน
ขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งาน ลู ก จ า งและการให บํ า เหน็ จ ความชอบกรณี พิ เ ศษ งานการลาพั ก ผ อ น
ประจําปและการลาอื่น ๆ งานสวัส ดิการของกองหรือฝ าย งานอื่น ที่เกี่ยวของหรื อตามที่ไ ดรับ
มอบหมาย
ฝายบริหารทั่วไป
- งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณงานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และ
ใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุม งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของ
ทางราชการ งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทํา
คําสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษแกพนักงานและลูกจาง งานลาพักผอนประจําป
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และการลาอื่นๆ งานที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย งานการเงินและการบัญชี
- งานการเงินและการบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
งานการเงินและบัญชี
สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กลุมงานสงเสริมสุขภาพ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน
งานวิชาการและแผนงาน
- กลุมงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานปองกันโรคติดตองานควบคุม
โรคติดตอ งานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
- กลุมงานสงเสริมสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสุขาภิบาล งานอนามัยสิ่งแวดลอม งาน
พัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ
สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสัตวแพทย งานบริการรักษาความสะอาด
งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- กลุมงานบริการสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวกับ ศูนยบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล
- งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และ
ใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุม งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของ
ทางราชการ งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทํา
คําสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษแกพนักงานและลูกจาง งานลาพักผอนประจําป
และการลาอื่นๆ งานที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
- งานการเงินและบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงาน
การเงินและบัญชี
- กลุมงานบริการการแพทย มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเวชปฏิบัติทั่วไป งานชันสูตรสาธารณสุข
และรังสีวิทยา
- กลุมงานเภสัชสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเภสัชกรรมบริการและคลีนิค
- กลุมงานการพยาบาล มีหนาที่เกี่ยวกับ งานผูปวยนอก งานผูปวยในและหองคลอด งาน
ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานหองผาตัดและวิสัญญี
- กลุมงานทันตสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวกับ งานคลีนิคทันตกรรม งานทันตสาธารณสุข
- กลุมงานสุขภาพชุมชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสุขภาพชุมชน

ตารางที่ ก.2 แสดงหนาที่ที่มอบหมายใหหนวยงานในสังกัด
ก.3 องคการบริหารสวนตําบล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกบั หนวยงานในองคการบริหารสวนตําบล
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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โดยมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับหนวยงานในสังกัดแสดงไดดังตารางที่ ก.3
หนวยงาน
สํานักปลัด

ภารกิจหนาที่
งานฝ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานสารบรรณ งานตรวจสอบภายใน งาน
บริหารงานบุคคล งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร งานประชาสัมพันธ งานอาคารสถานที่ งาน
รัก ษาความสงบเรี ย บร อ ย งานสนั บสนุ น และบริ ก ารประชาชน งานรั ฐพิ ธี งานคุ ม ครองและ
บํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
งานนโยบายและแผน มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานนโยบายและแผนพั ฒ นา งานวิ ช าการ งาน
งบประมาณ งานขอมูลขาวสารของทางราชการ งานประชาสัมพันธองคกรงานสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอรงานจัดทําขอบังคับงบประมาณ งานโครงการอินเตอรเน็ตตําบล งานประสาน
โครงการฝกอบรม
งานกฎหมายและคดี มีหนาที่เกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาตางๆ งาน
การดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ งานระเบียบการคลัง
งานขอบัญญัติและระเบียบของอบต. งานใหคําปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกประชาชน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่เกี่ยวกับ งานอํานวยการ งานปองกันสาธารณภัย
งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัย งานกูภัย งานชวยเหลือและ
ใหบริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน
งานกิจการสภา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานระเบียบขอบังคับการประชุมสภา งานการประชุมสภา
อบต. งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภาอบต. งานการประชุมกลุมพลัง
มวลชนอื่นๆ งานอํานวยการและประสานราชการ งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบล งานเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. งานขอมูลการเลือกตั้ง งานชุมชน
สัมพันธ งานสงเสริมและสนับสนุนความรูและวิชาการแกสมาชิกสภาอบต.

สวนโยธา

งานก อ สร า ง มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานกอ สร า งและบู ร ณะถนน สะพาน รางระบายน้ํ า และ
โครงสรางพื้นฐานอื่นๆ งานระบบขอมูลและบูรณะโครงการพิเศษ งานระบบขอมูลและแผนที่
เส น ทางคมนาคม งานบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกลยานพาหนะ งานควบคุ ม งานก อ สร า งถนน
สะพาน รางระบายน้ํา และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ งานธุรการประจําสวนโยธา งานจัดทําฎีกา
และพัสดุประจําสวนโยธา
งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป
งานวิ ศวกรรม งานประเมิ นราคา งานควบคุ มการกอสร างอาคาร งานออกแบบ งานตกแต ง
สถานที่ งานบริ การข อมู ลและหลั กเกณฑ งานสํารวจและแผนที่ งานวางผัง พัฒนาเมื องงาน
ควบคุมทางผังเมืองงานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง
งานประสานสาธารณูปโภค งานประสานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา และกิจการประปา งาน
ขนสงและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ํา

สวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมและสนับสนุน
ศูนยการเรียนชุมชน งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาลงาน
ประสานงานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม งานสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีทองถิ่น งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนางานสงเสริมและสนับสนุนกิจการเด็ก
และเยาวชน งานหองสมุด พิพิธภัณฑ และเครือขายทางการศึกษา งานสงเสริมและสนับสนุนภูมิ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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หนวยงาน

ภารกิจหนาที่
ปญญาทองถิ่นงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานสงเสริมการทองเที่ยวและกิจการกีฬา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสํารวจแหลงทองเที่ยว งาน
สงเสริมและสนับสนุนกิจการทองเที่ยว งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหลงทองเที่ยวงานบริการ
ที่พักชั่วคราวสําหรับนักทองเที่ยวงานจัดตั้งและใหบริการขอมูลแหลงทองเที่ยว งานจัดตั้งศูนย
ชวยเหลือและบริการนักทองเที่ยว งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬางานดูแล และ
บํารุงรักษาสนามกีฬาและศูนยกีฬาประจําตําบล และประจําหมูบาน งานบริหารโครงการฝกสอน
ฝกซอม และการแขงขันกีฬาระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด งานควบคุมและใหบริการ
อุปกรณกีฬา งานศูนยเยาวชนประจําตําบล และหมูบาน งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ
กีฬา

ส ว นสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม

งานอนามัยและสิง่ แวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลโรงงานงาน
สุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการงานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม งานสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมดานการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม
งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม งานธุรการประจําสวน
สาธารณสุข งานจัดทําเอกสารประกอบฎีกาประจําสวน
งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวกับ งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูล
ฐาน งานสุขศึกษางานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา งานปองกัน รักษา และบําบัดยาเสพติด
งานรักษาและพยาบาลงานชันสูตรสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆา
สัตว
งานรักษาความสะอาด มีหนาที่เกี่ยวกับ งานรักษาความสะอาดถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่
สาธารณะงานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยงานขนถายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานกําจัดมูลฝอย
และน้ําเสีย
งานควบคุมโรค มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการเฝาระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานปองกัน และ
ระงับโรคติดตอนําโดยคน แมลง สัตว งานโรคเอดส งานจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรดานการ
ปองกันและระงับโรคติดตอ

สวนการคลัง

ฝายการเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานรับเงินเบิกจาย รักษาเงิน และเอกสารแทนการเงิน งานจัดเก็บ
ฎีกาเบิกจายเงิน งานเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และเงินอื่น ๆ งานขอรับบําเหน็จ
บํานาญ งานควบคุมการเบิกจายงบประมาณงานหักภาษีเงินได และการนําสงสรรพากร การเก็บ
รักษาเงิน งานอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย
ฝายบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปและการรายงาน งานจัดทํา
งบแสดงฐานะทางการเงินงานจัดทําบัญชีทุกประเภท งานจัดทําทะเบียนคุมเงินรายได รายจาย
ทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและเงินรับฝาก งานจัดทําขอมูลสถิติรายได
รายจาย ทุกประเภท งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับงบประมาณของกอง งานจัดเก็บ
รายได งานเรงรัดจัดเก็บรายได งานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเสียภาษี/คาธรรมเนียมและ
รายไดอื่น ๆ งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ งาน
ทะเบียนและควบคุมรายได งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษีงานพัสดุ งานทะเบียน
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หนวยงาน

กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจหนาที่
คุมและเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย
ฝา ยสวัส ดิ การ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห งานสวั ส ดิ การสั งคม งานสุ สานและ
ฌาปนสถาน งานพัฒนาชุมชนและสังคม งานจัดระเบียบชุมชนงานสังคมสงเคราะหงานพิทักษ
สิทธิเด็กและสตรี งานศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบานงานสงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุและผูพิการ งานธุรการประจําสวนสวัสดิการสังคม
ฝายสงเสริมอาชีพ การเกษตร และพัฒนาสตรี งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน งาน
สงเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีงานสนับสนุนกิจกรรมของกลุมสตรี – แมบาน งานสงเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน งานสงเสริมและพัฒนากลุมออมทรัพย งานสงเสริมและพัฒนากิจการ
รานคาชุมชนและศูนย หั ตถกรรมประจําตํ าบลและหมูบานงานส งเสริ มและสนับสนุ นกิ จการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองงานสงเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑงาน
สงเสริมและสนับสนุนการตลาดสินคากลุมอาชีพ กลุมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว งาน
วิชาเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งานสงเสริมและปรับปรุงขยายพันธุพืช งานปองกันและ
รักษาโรคและศัตรูพืช งานเพาะชําและปุยเคมี งานสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร งาน
สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตรงานสงเสริมการบรรจุภัณฑและสินคาสาธิต งานศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

ตารางที่ ก.3 แสดงหนาทีท่ มี่ อบหมายใหหนวยงานในสังกัด
ก.4 การแจงภาระงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากการสํารวจวิเคราะหภาระงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
ลําดับ

ภารกิจ

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบจ.

เทศบาล

อบต.

ฝายบริหารงานทัว่ ไป
1

งานธุรการ

2

งานสารบรรณ

3

งานเลขานุการผูบริหาร

4

งานรัฐพิธี

5

งานขอมูลขาวสารทั่วไป

6

งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยสถานที่ราชการ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ลําดับ

ภารกิจ

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบจ.

7

งานกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการและแผนการปฏิบัติงานเลือกตั้ง งานที่
ใดที่ไมมีสวนราชการใดรับผิดชอบ

8

งานการประชุมและพิธีการ

9

งานตรวจสอบภายใน

เทศบาล

อบต.

10 งานบริหารงานบุคคล
11 งานประชาสัมพันธ
12 งานอาคารสถานที่
13 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานธุรการ
14 งานสนับสนุนและบริการประชาชน
ฝายบริหารงานบุคคล
15 งานการเจาหนาที่
16 งานสิทธิสวัสดิการขาราชการและลูกจาง
17 งานเลขานุการคณะกรรมการขาราชการ
18 งานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
19 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานบุคคล
ฝายนิติการและพาณิชย
20 งานนิติการ
21 งานตราขอบัญญัติ
22 งานกิจการพาณิชย
23 งานการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
24 งานนิติกรรมสัญญา
25 งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
26 งานรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
27 งานปองกันและบําบัดโรค
28 งานระเบียบการคลัง
29 งานใหคําปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกประชาชน
30 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานนิติการและพาณิชย
ฝายพัฒนาสังคมและการทองเที่ยว
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ลําดับ

ภารกิจ

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบจ.

เทศบาล

อบต.

31 งานจัดการคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
32 งานการบํารุงศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
33 งานการศึกษา การกีฬา ศาสนา และสงเสริมวัฒนธรรม
34 งานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
35 งานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห
36 งานพัฒนาสังคมและจัดระเบียบชุมชน
37 งานสาธารณูปการ
38 งานจัดตั้งและบํารุงสถานพยาบาล และศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยว
39 งานพัฒนาและสงเสริมบริการทองเที่ยว
40 งานสํารวจแหลงทองเที่ยว
41 งานประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว
42 งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
43 งานบริการที่พักชั่วคราวสําหรับนักทองเที่ยว
44 งานบริการขอมูลแหลงทองเที่ยวและอํานวยความสะดวกในเบื้องตน
45 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมและการทองเที่ยว
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
46 งานอํานวยการ
47 งานปองกันสาธารณภัย
48 งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัย
49 งานกูภัย งานชวยเหลือและใหบริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน
50 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝายปกครอง
51 งานทะเบียนราษฎร
52 งานบัตรประจําตัวประชาชน
53 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปกครอง
งานนโยบายและแผน
54 งานนโยบายและแผนพัฒนา
55 งานวิชาการ
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ลําดับ

ภารกิจ

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบจ.

เทศบาล

อบต.

56 งานงบประมาณ
57 งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร
58 งานจัดทําขอบังคับงบประมาณ
59 งานโครงการอินเตอรเน็ต
60 งานเตรียมเอกสารพิจารณาที่ใชประกอบการวางแผน
61 งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตของประชากร และความพรอมเพียง
ของสาธารณูปโภค
62 งานประสานแผนโครงการที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานอื่นๆ
63 งานประสานโครงการฝกอบรม
64 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานนโยบายและแผน
กอง/ฝายกิจการสภา
65 งานระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
66 งานจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภา
67 งานกฎหมายและระเบียบขอบังคับการประชุม
68 งานทะเบียนประวัติของสมาชิกสภา
69 งานการประชุมสภา
70 งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภา
71 งานการประชุมกลุมพลังมวลชนอื่นๆ งานอํานวยการและประสานราชการ
72 งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา
73 งานเลือกตั้งสมาชิกสภา
74 งานขอมูลการเลือกตั้ง
75 งานชุมชนสัมพันธ
76 งานสงเสริมและสนับสนุนความรูและวิชาการแกสมาชิกสภา
77 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการสภา
ฝายสํารวจและออกแบบ
78 งานจัดทําแผนการปฏิบัติงานสํารวจประจําป
79 งานสํารวจจัดทําขอมูลดานวิศวกรรม ถนน สะพาน และอื่นๆ
80 งานสํารวจเพื่อการออกแบบโครงการตามขอบัญญัติและงบประมาณ
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ลําดับ

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภารกิจ

อบจ.
81 งานตรวจสอบคลื่นกรองโครงการตามขอเสนอของสํานักงาน
หนวยงานอื่นตามอํานาจหนาที่

เทศบาล

อบต.

และ

82 งานควบคุมการกอสรางอาคาร และโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ
83 งานออกแบบวิศวกรรมและควบคุมงานกอสรางวิศวกรรม
84 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสํารวจและออกแบบ
ฝายกอสรางและซอมบํารุง
85 งานจัดทําบัญชีและรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการ
86 งานออกแบบสถาปตยกรรมและควบคุมงานกอสรางสถาปตยกรรม
87 งานบํารุงรักษาทางและการกอสรางสะพาน ถนนและโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ
88 งานขออนุญาตอาคาร
89 งานจัดทําผังเมืองและแผนที่เสนทางการคมนาคม
90 งานจัดทําแผนงานการปฏิบัติงานกอสราง โครงการกอสรางที่
ไดรับอนุมัติประจําป
91 งานวิศวกรรมจราจร
92 งานกําจัดวัชพืชสองขางทาง ภูมิทัศนและดูแลสวนสาธารณะ
จุดทางแยกและเกาะกลางถนน ที่อยูใ นความรับผิดชอบ
93 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางและซอมบํารุง
ฝายเครื่องจักร
94 งานแผนและงานบริหารเครื่องจักรกล
95 งานสนับสนุนเครื่องจักรกล
96 งานบริหารไฟฟาสาธารณะ
97 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
98 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องจักร
ฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม
99 งานปองกันสาธารณะภัย
100 งานเฝาระวังและปองกันมลพิษดานตาง ๆ
101 งานฟนฟูและบําบัดสิ่งแวดลอม
102 งานจัดหาแหลงน้ํา
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ลําดับ

ภารกิจ

ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อบจ.

เทศบาล

อบต.

103 งานกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
104 งานบําบัดน้ําเสีย
105 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม
กอง/ฝายกองคลัง
106 งานเบิกจาย รับ นําสง เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนการเงิน
107 งานตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา
108 งานเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และเงินอื่น ๆ
109 งานขอรับบําเหน็จ บํานาญ
110 งานควบคุมการเบิกจายงบประมาณ
111 งานจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
112 งานหักภาษีเงินได และการนําสงสรรพากร
113 งานชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการเงินแกหนวยงานอื่นที่รองขอ
114 งานสหกรณออมทรัพย และสวัสดิการของขาราชการที่สถาบันการเงินใหสิทธิ
115 งานสวัสดิการตางๆ ของขาราชการและพนักงาน
116 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองคลัง
ฝายบัญชี
117 งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปและการรายงาน
118 งานจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน
119 งานจัดทําบัญชีทุกประเภท
120 งานจัดทําทะเบียนคุมเงินรายได รายจาย ทุกประเภท
121 งานควบคุมการจายเงินสะสมและการรายงาน
122 งานทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและเงินรับฝาก
123 งานจัดทําทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
124 งานจัดทําขอมูลสถิติรายได รายจาย ทุกประเภท เพื่อประกอบการจัดทํา
งบประมาณ
125 งานจัดทําทะเบียนคุมฎีกาการจายเงินทุกประเภท
126 งานเกี่ยวกับงานวิชาการดานการบัญชี
127 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานบัญชี
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อบจ.

เทศบาล
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ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได
128 งานเกี่ยวกับงบประมาณของกอง
129 งานจัดเก็บรายได
130 งานเรงรัดจัดเก็บรายได
131 งานวิเคราะห วางแผนปรับปรุงการจัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาอุปสรรค
ในการจัดเก็บรายได
132 งานเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเสียภาษี/คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ
133 งานจัดทําระบบขอมูลผูชําระภาษี/คาธรรมเนียม
134 งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเรงรัดรายได
135 งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ
136 งานจัดเก็บรายได งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
137 งานบริการขอมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
138 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานเรงรัดและจัดเก็บรายได
กอง/ฝายพัสดุและทรัพยสิน
139 งานจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
140 งานการจัดซื้อ การจาง การจัดหาพัสดุ
141 งานซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑทุกชนิด
142 งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสิน
143 งานจําหนายพัสดุครุภัณฑ
144 งานเกี่ยวกับวิชาการพัสดุ
145 งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
146 งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี
147 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานพัสดุและทรัพยสิน
กอง/สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
148 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
149 งานแผนและวิชาการ และทะเบียนประวัติ
150 งานการศึกษาปฐมวัย
151 งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
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อบต.

152 งานการศึกษาพิเศษ
153 งานศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น
154 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
155 งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
156 งานหองสมุดประชาชน
157 งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
158 งานสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
159 งานเขียนเอกสารตํารา ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
160 งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา
161 งานจัดเก็บ วิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา
162 งานฝกอบรมและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน และการเผยแพรแนะแนวฯ
163 งานสงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนชุมชน
164 งานสํารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา
165 งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานและใหบริการทางดานวิชาการ
166 งานวัดผลการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
167 งานงบประมาณ และงานรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานของสํานัก
168 งานบริหารทั่วไป
169 งานจัดทําคูมือการใชคอมพิวเตอร เกี่ยวกับการจัดเก็บประมวลผลขอมูล
สารสนเทศและการจัดทําระบบขอมูลใหแกหนวยงานในสังกัด
170 งานศึกษาคนควา พัฒนา สรางโปรแกรมคอมพิวเตอร ศึกษาวิเคราะห พัฒนา
ระบบ
171 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กอง/ฝายสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
172 งานสัตวแพทย
173 งานบริการรักษาความสะอาด
174 งานควบคุมสิ่งปฏิกูลกลุมงานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาล

ศูนยบริการสาธารณสุข

175 งานบริการการแพทย
176 งานชันสูตรสาธารณสุขและรังสีวิทยา
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177 งานเภสัชกรรมบริการคลีนิค
178 งานผูปวยนอก ผูปวยใน
179 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
180 งานทันตสาธารณสุข
181 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กอง/ฝายสวัสดิการสังคม
182 งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรที่พึ่ง
183 งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ
184 งานสงเคราะหคนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
185 งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตใน
ครอบครัว
186 งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน
187 งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ
188 งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท
189 งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสังคมสงเคราะห
190 งานใหคําปรึกษา แนะนํา ในดานสังคมสงเคราะหแกผูมาขอรับความชวยเหลือ
191 งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ
192 งานสงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา ไรที่พึ่ง เรรอนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
193 งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา
194 งานใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางดานอุปกรณการเรียน
เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
195 งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ไดแก การสอดสอง ดูแล และชวยเหลือ
เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไมสมแกวัย
196 งานประสานและใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
197 งานใหคําปรึกษา แนะนําแกเด็ก และเยาวชน ซึ่งมีปญหาในดานตาง ๆ
198 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายงานพัฒนาชุมชน
199 งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน
งานฝกอบรม และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
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200 งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
การอนามัยและสุขาภิบาล
201 งานสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน
202 งานสงเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี
203 งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุมสตรี – แมบาน
204 งานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
205 งานสงเสริมและพัฒนากลุมออมทรัพย
206 งานสงเสริมและพัฒนากิจการรานคาชุมชนและศูนยหัตถกรรมประจําตําบล
207 งานสนับสนุนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
208 งานสงเสริมและสนับสนุนการตลาดสินคากลุมอาชีพ กลุมหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมครอบครัว
209 งานสวัสดิการสังคม งานสุสาน และงานฌาปณกิจ

ตารางที่ ก.4 การแจงภาระงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
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