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ประกาศเทศบาลตาบลดอนทราย
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญ
และวิธีการดาเนินงานและสถานทีต่ ิดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
หรือคาแนะนาในการติดต่อกับเทศบาลตาบลดอนทราย
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 (1) (2) และ (3)
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการดาเนินงาน สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ที่ จ ะให้ ป ระชาชนรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งและการจั ด องค์ ก รในการด าเนิ น งาน
สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนา
ในการติดต่อกับเทศบาลตาบลดอนทราย จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้
ก. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงานและสรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญตามโครงสร้าง
ขององค์กรเทศบาลตาบลดอนทราย ประกอบด้วย
1) สภาเทศบาลตาบลดอนทราย ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน จานวน 12 คน มีหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบหรือกฎหมายกาหนด โดยมีประธานสภาเทศบาลตาบลดอนทราย จานวน 1 คน และ
รองประธานสภา จานวน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภา
เทศบาลตาบลดอนทราย
1.1) ประธานสภาเทศบาลตาบลดอนทราย มีหน้าที่ดาเนินกิจการของสภาเทศบาล
ตาบลดอนทรายให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลและมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
1.2) รองประธานสภาเทศบาลต าบลดอนทราย มี ห น้ า ที่ ก ระท ากิ จ การแทน
ประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2) นายกเทศมนตรีตาบลดอนทราย จานวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.1) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย
2.2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
2.3) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรี
2.4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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2.5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
2.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายเทศบาลและกฎหมายอื่นบัญญัติไว้
2.7) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
3) รองนายกเทศมนตรี ต าบลดอนทราย จ านวน 2 คน ซึ่ ง มาจากการแต่ ง ตั้ ง
โดยนายกเทศมนตรี ต าบลดอนทราย มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ ในการบริ ห ารราชการของเทศบาล
ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
4) เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลดอนทราย จานวน 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
โดยนายกเทศมนตรีตาบลดอนทราย มีหน้าที่ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
5) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลดอนทราย จานวน 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
โดยนายกเทศมนตรีตาบลดอนทราย มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นายกเทศมนตรีตามที่นายกเทศมนตรีหารือ
6) สานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย แบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(1) สานั กปลัด เทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิด ชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป
ของเทศบาล งานเลขานุ การของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร
งานการพาณิ ชย์ งานส่ งเสริมและพัฒ นาอาชี พ งานป้อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ
งานรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย งานจราจร งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ งานสนั บ สนุ น การประชาสั ม พั น ธ์
งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชน
งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการ
ที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกากับ
และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในสานักปลัดเทศบาล ดังนี้
(1.1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1.1.1) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ก. งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
ข. งานเก็ บ เอกสาร หนั ง สื อ ราชการ หลั ก ฐานหนั ง สื อ
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
ค. งานรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ
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ง. งานตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ
และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จ. จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่าง ๆ ต่อไป
ฉ. ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคาร
สถานที่ของหน่วยงาน
ช. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ซ. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงาน
การประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
ฌ. จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การประชุ ม การฝึ กอบรมสั มมนา นิ ท รรศการ และโครงการต่า ง ๆ เพื่ อ ให้เ อกสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
ญ. ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ฎ. อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงาน
ของหน่วยงานในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รั บมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
ฏ. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(1.1.2) งานการเลือกตั้ง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ก. งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(1.1.3) งานรัฐพิธี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ก. งานพิธี งานรัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ
ข. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1.1.4) งานทะเบียนพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ก. จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก แก้ไขอื่น ๆ ไม่ต้องจดออกใบแทน
รับรองสาเนา และลงตรวจ
ข. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(1.2) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1.2.1) งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล
(1.2.2) งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลัง
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(1.2.3) งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
(1.2.4) งานการกาหนดตาแหน่งและการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(1.2.5) งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก
การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน
(1.2.6) งานบรรจุและแต่งตั้ง
(1.2.7) งานจัดทา ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
(1.2.8) งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
(1.2.9) งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(1.2.10) งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
(1.2.11) งานการคั ดเลื อกเพื่ อเลื่ อนและแต่ งตั้ งพนั กงานเทศบาลด ารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(1.2.12) งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
(1.2.13) งานการลาทุกประเภท
(1.2.14) งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
(1.2.15) งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
(1.2.16) งานแผนพัฒนาบุคลากร
(1.2.17) งานฝึกอบรม
(1.2.18) งานการรั ก ษาวิ นั ย การด าเนิ น การทางวิ นัย การอุ ท ธรณ์
และการร้องทุกข์
(1.2.19) งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(1.2.20) งานการให้พ้นจากราชการ
(1.2.21) งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล
(1.2.22) งานบริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
(1.2.23) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(1.3) งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1.3.1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1.3.2) งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล
(1.3.3) งานจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
(1.3.4) งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(1.3.5) งานประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
(1.3.6) งานคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
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(1.3.7) งานงบประมาณ
(1.3.8) งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล
(1.3.9) งานจั ดท าเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(1.3.10) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
(1.3.11) งานประชาสัมพันธ์
(1.3.12) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
(1.3.13) งานสถิติข้อมูล
(1.3.14) งานสารสนเทศ
(1.3.15) งานจัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล
(1.3.16) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
(1.3.17) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(1.4) งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1.4.1) งานนิติกรรมและสัญญา
(1.4.2) งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีภาษี และคดีอื่น ๆ
(1.4.3) งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
และดาเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง
(1.4.4) งานตรวจสอบและดาเนินการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
(1.4.5) งานสืบทรัพย์ และบังคับคดีลูกหนี้ขององค์กร
(1.4.6) งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(1.4.7) งานดาเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอม
ศูนย์อานวยการการเลือกตั้ง
(1.4.8) งานตรวจสอบและดาเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(1.4.9) งานการติ ด ตาม และส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(1.4.10) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการอุทธรณ์
(1.4.11) งานพิจารณาร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์
(1.4.12) งานตรวจสอบ พิจารณา ให้คาปรึกษา แนะนาการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
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(1.4.13) งานตรวจสอบสั ญ ญาข้ อ ตกลงที่ มี ผ ลผู ก พั น ทางนิ ติ ก รรม
และการยกร่างนิติกรรมสัญญาให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ
(1.4.14) งานบังคับคดีตามคาสั่งหรือคาพิพากษาศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
และใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคาสั่ง
(1.4.15) งานศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย คาพิพากษา คาวินิจฉัยต่าง ๆ
ความเห็นและคาสั่งที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.4.16) งานให้คาปรึกษา แนะนา เสนอความเห็นและตอบข้อหารือ
ด้านกฎหมายและเป็นกรรมการด้านกฎหมายขององค์กร
(1.4.17) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
(1.4.18) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(1.5) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1.5.1) งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทาแผนงาน
ด้านสาธารณสุข
(1.5.2) งานส่งเสริมสุขภาพ
(1.5.3) งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(1.5.4) งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
(1.5.5) งานสุขาภิบาลชุมชน
(1.5.6) งานคุ้มครองผู้บริโภค
(1.5.7) งานให้บริการด้านสาธารณสุข
(1.5.8) งานการแพทย์ฉุกเฉิน
(1.5.9) งานศูนย์บริการสาธารณสุข
(1.5.10) งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(1.5.11) งานบริหารสาธารณสุข
(1.5.12) งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
(1.5.13) งานหลักประกันสุขภาพ
(1.5.14) งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
(1.5.15) งานกฎหมายสาธารณสุข
(1.5.16) งานบริการรักษาความสะอาด
(1.5.17) งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
(1.5.18) งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
(1.5.19) งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
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(1.5.20) งานอาสาสมัครสาธารณสุข
(1.5.21) งานป้องกันและบาบัดการติดสารเสพติด
(1.5.22) งานสัตวแพทย์
(1.5.23) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิเคราะห์ กาหนดมาตรการ
และแผนดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(1.5.24) งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
(1.5.25) งานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
(1.5.26) งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม
(1.5.27) งานวางแผนและจั ด ท าแผนด าเนิ น งานด้ า นการเฝ้ า ระวั ง
ควบคุมมลพิษทางน้า อากาศ และเสียง
(1.5.28) งานเฝ้าระวังบาบัด ตรวจสอบคุณภาพน้า อากาศ ของเสีย
และสารอันตรายต่าง ๆ
(1.5.29) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
(1.5.30) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(1.6) งานสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1.6.1) งานจัดทาแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม
และด้านสังคมสงเคราะห์
(1.6.2) งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
(1.6.3) งานพัฒนาชุมชน
(1.6.4) งานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
(1.6.5) งานจัดระเบียบชุมชน
(1.6.6) งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(1.6.7) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(1.6.8) งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
(1.6.9) งานสงเคราะห์เด็กเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง
(1.6.10) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้งเร่รอน ไร้ที่พึ่ง
ถูกทาร้ายร่างกาย
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(1.6.11) งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพเด็ ก และเยาวชนที่ ป ระพฤติ ต น
ไม่เหมาะสมแก่วัย
(1.6.12) งานสงเคราะห์ ค รอบครั ว ที่ ป ระสบปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว
(1.6.13) งานด้านจิตวิทยา
(1.6.14) งาน จ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร การ ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาอาชีพ ฯลฯ
(1.6.15) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
(1.6.16) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(1.7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1.7.1) งานแผนงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ทุ ก ประเภท
การจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณ
(1.7.2) งานวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุสาธารณภัยทุกประเภท
(1.7.3) งานแผนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัย
(1.7.4) งานแผนการระงับเหตุ
(1.7.5) งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน เช่น ที่พักอาศัย
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค
(1.7.6) งานแผนการฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(1.7.7) งานศูนย์รับแจ้งเหตุ
(1.7.8) งานรายงานผลดาเนินงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ
(1.7.9) งานสารวจแหล่งธรรมชาติและจุดติดตั้งหัวรับน้าดับเพลิง
(1.7.10) งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
(1.7.11) งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1.7.12) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ
แก่ชุมชน ส่วนราชการ โรงเรียน สถานประกอบการต่าง ๆ
(1.7.13) งานตรวจสอบยานพาหนะ เรือดับเพลิง ปริมาณน้าดับเพลิง
สารเคมีดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
(1.7.14) งานจัด ทาทะเบียนประวัติการใช้ยานพาหนะ เรือดับเพลิง
สารเคมีดับเพลิง
(1.7.15) งานแผนการบารุงรักษายานพาหนะ สารเคมีดับเพลิง
(1.7.16) งานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลง
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(1.7.17) งานสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(1.7.18) งานสนับสนุนน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(1.7.19) งานส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1.7.20) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
(1.7.21) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(1.8) งานกิจการสภาเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1.8.1) งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.8.2) งานเลขานุการของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.8.3) งานการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.8.4) การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1.8.5) การจั ด ท าระเบี ย บวาระการประชุ ม รายงานการประชุ ม
การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามมติ ข องคณะผู้ บ ริ ห ารหรื อ สภาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.8.6) งานเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม
การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1.8.7) งานระเบียบการทะเบียนประวัติ
(1.8.8) งานสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1.8.9) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
(1.8.10) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(1.9) งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1.9.1) งานส่งเสริมการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงวิธีการผลิต
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร พืชไร่ พืชสวน สาธิตการปลูกพืช การปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย
(1.9.2) งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
(1.9.3) งานตรวจสอบควบคุมการเลี้ยงสัตว์ทั้งด้านสุขภาพ
(1.9.4) งานป้องกัน เฝ้าระวัง และการบาบัดรักษาโรคระบาดสัตว์
จัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและกาจัดโรคระบาดสัตว์ การกักสัตว์ การปรั บปรุงบารุงพันธุ์
ขยายพันธ์สัตว์ เพาะพันธุ์สัตว์ การผลิตและจัดหาน้าเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม การอนุบาลสัตว์
สถานพยาบาลสัตว์
(1.9.5) งานตรวจสอบควบคุมการฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์
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(1.9.6) งานส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรท าการเลี้ ย งสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ
การกากับตรวจสอบการลักลอบขนส่ง การค้า การจาหน่วยเนื้อสัตว์ป่าสงวน
(1.9.7) งานส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้าธรรมชาติ ป่าไม้
(1.9.8) งานตามกฎหมายว่ า ด้ วยโรคระบาดสั ต ว์ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การบารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1.9.9) งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
(1.9.10) งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
(1.9.11) งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร
(1.9.12) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
(1.9.13) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(2) กองคลั ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานการจ่ า ยเงิ น การรั บ เงิ น
การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
งานนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท
งานการจัด ทาบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ
งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลองประจาเดือนและประจาปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง
การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกองคลัง ดังนี้
(2.1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(2.1.1) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ก. งานเก็ บ เอกสาร หนั ง สื อ ราชการ หลั ก ฐานหนั ง สื อ
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
ข. งานรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ
ค. งานตรวจสอบ และสอบทานความถูก ต้อ งของเอกสาร
หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ง. จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่าง ๆ ต่อไป
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จ. ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
ของหน่วยงาน
ฉ. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ช. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงาน
การประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
ฌ. จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การประชุ ม การฝึ กอบรมสั มมนา นิ ท รรศการ และโครงการต่า ง ๆ เพื่ อ ให้เ อกสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
ญ. ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ฎ. อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงาน
ของหน่วยงานในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
ฏ. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(2.2) งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(2.2.1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2.2.2) งานควบคุมและจัดทาทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(2.2.3) งานจัดทาเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(2.2.4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย
(2.2.5) งานจัดทาบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(2.2.6) งานจั ด ท ารายงานประจ าวั น ประจ าเดื อ น ประจ าปี
และรายงานอื่น ๆ
(2.2.7) งานจัดทาสถิติรายรับและรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
(2.2.8) งานจัดทาบันทึกบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร
(2.2.9) งานจัดทาสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินสะสม
เงินอุดหนุน
(2.2.10) งานจัดทาสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
(2.2.11) งานการรายงานสถิติการคลังประจาปี และการให้บริการข้อมูล
ทางด้านสถิติการคลัง
(2.2.12) งานจัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่น ๆ ของเทศบาล
(2.2.13) งานจัดทางบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
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(2.2.14) งาน ต ร ว จสอบรั บร องยอด เงิ น งบปร ะ มาณคงเหลื อ
ในแต่ละหมวด/ประเภทของทุกหน่วยงาน
(2.2.15) งานตรวจสอบ ควบคุมการยืมเงินทดรองจ่ายของทุกหน่วยงาน
(2.2.16) งานตรวจสอบ ควบคุมยืมเงินสะสมหรือจ่ายขาดเงินสะสม
(2.2.17) งานจัดทาบัญชีคุมงบประมาณ (การ์ด) ของแต่ละหมวด/ประเภท
ของทุกหน่วยงาน
(2.2.18) งานจัดทาบัญชีโอนเงินงบประมาณของหน่วยงาน
(2.2.19) งานจัดทาและเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(2.2.20) งานจัดทาทะเบียนผู้รับบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(2.2.21) งานจัดทารายงานเกี่ยวกับการดารงชีพของข้าราชการบานาญ
(2.2.22) งานบันทึกบัญชีด้วยระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
(2.2.23) งานรับและเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(2.2.24) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(2.3) งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(2.3.1) งานจัดทาแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.3.2) จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม พั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ ที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
และทรัพย์สิน ทุกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.3.3) งานควบคุ ม ตรวจสอบการรับ การจ่ า ยพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่
ส่วนราชการต่าง ๆ
(2.3.4) งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
(2.3.5) งานจาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
(2.3.6) งานรวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล และระบบฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ
ครุภัณฑ์ วัสดุ และทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.3.7) งานจัดทาทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง
(2.3.8) งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี
(2.3.9) งานจัดทา งานจัดทาหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือ
รับรองผลงาน
(2.3.10) งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(2.3.11) งานจัดทางบทรัพย์สิน
(2.3.12) งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจาปี
(2.3.13) งานการจาหน่ายพัสดุ
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(2.3.14) งานจัดทาบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม
(2.3.15) งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
(2.3.16) งานอนุญาตและจัดทาบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุ
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2.3.17)
(2.3.18)
(2.3.19)
(2.3.20)

งานการคานวณค่าเสื่อราคาของทรัพย์สินทุกประเภท
งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง
งานเกี่ยวกับการจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณ
งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี

และเงินนอกงบประมาณ
(2.3.21) งานประชาสัมพันธ์การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.3.22) งานตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
(2.3.23) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๒.4) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๒.4.1) จัดทาประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายงานทรัพย์สินเพื่อชาระภาษี
(๒.4.2) งานตรวจสอบและจั ด ท าบั ญ ชี ผู้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ เ สี ย ภาษี
ในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5)
(๒.4.3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคาร้อง
ของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
(๒.4.4) งานพิจารณาประเมินและกาหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น
เพื่อนาเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(๒.4.5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(๒.4.6) งานจัดเก็บและรับชาระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่น
(๒.4.7) งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
ในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.4) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจาทุกวัน
(๒.4.8) งานดาเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(๒.4.9) งานเก็บรักษา และการนาส่งเงินประจาวัน
(๒.4.10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(๒.4.11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้อื่น
(๒.4.12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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(2.5) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(2.5.1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
(2.5.2) งานปรับข้อมูลแผนที่แม่บทระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
(2.5.3) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(2.5.4) งานตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดิน ที่ตั้งโรงเรือน ลักษณะอาคาร
การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ประเภททรัพย์สิน ชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครอง
(2.5.5) งานจัดทารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน
(2.5.6) งานจัดเก็บและบารุงรักษาแผนที่ภาษี
(2.5.7) งานควบคุ ม ดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ แผนที่ ภ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
(2.5.8) งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(2.5.9) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17)
(2.5.10) งานรับชาระภาษี ค่าธรรมเนียมท้องถิ่น และรายรับทุกประเภท
ในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
(2.5.11) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
(2.5.12) งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
(2.5.13) งานจัดทารายงานประจาเดือน
(2.5.14) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ
งานประมาณราคา งานจั ด ท าราคากลาง งานจั ด ท าข้อ มู ลทางด้านวิศ วกรรมต่ าง ๆ งานจั ด เก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้า
งานติ ด ตั้งซ่อ มบ ารุ งระบบไฟส่ อ งสว่างและไฟสัญ ญาณจราจร งานปรั บปรุง ภูมิ ทั ศน์ งานผั งเมือง
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง
งานจัดทาแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุงประจาปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง
งานจัด ทาประวัติ ติด ตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัด ทาทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา
งานเกี่ ย วกั บ การช่ า งสุ ข าภิ บ าล งานช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น เครื่ อ งจั ก รกล งานช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง
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งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองช่าง ดังนี้
(3.1) งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(3.1.1) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ก. งานเก็ บ เอกสาร หนั ง สื อ ราชการ หลั ก ฐานหนั ง สื อ
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
ข. งานรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ
ค. งานตรวจสอบ และสอบทานความถูก ต้อ งของเอกสาร
หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ง. จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่าง ๆ ต่อไป
จ. ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
ของหน่วยงาน
ฉ. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ช. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงาน
การประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
ซ. จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การประชุ ม การฝึ กอบรมสั มมนา นิ ท รรศการ และโครงการต่า ง ๆ เพื่ อ ให้เ อกสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
ฌ. ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ญ. อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงาน
ของหน่วยงานในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
ฎ. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(3.2) งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(3.2.1) งานสารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ
(3.2.2) งานประมาณราคา
(3.2.3) งานจัดทาราคากลาง
(3.2.4) งานจัดทาราคากลาง
(3.2.5) งานจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
(3.2.6) งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
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(3.2.7) งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน
คลอง แหล่งน้า
(3.2.8) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(3.3) งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(3.3.1) งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
(3.3.2) งานตรวจสอบการก่อสร้าง
(3.3.3) งานจัดทาแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุงประจาปี
(3.3.4) งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง
(3.3.5) งานจัดทาประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล
(3.3.6) งานจัดทาทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
(3.3.7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(3.4) งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(3.4.1) งานการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมืองกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพืน้ ที่
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3.4.2) งานกาหนดนโยบายด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง
(3.4.3) งานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(3.4.4) งานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(3.4.5) งานจัดทาแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง
ด้านกายภาพ
(3.4.6) ด้านเศรษฐกิจ สังคม แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
(3.4.7) งานควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล ประสานงาน ติ ด ตามแผนงาน
โครงการด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และงานประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(3.4.8) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ
และวางเมืองเพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู การพัฒนาเมืองรวม
(3.4.9) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(3.5) งานวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(3.5.1) การออกแบบและคานวณด้านวิศวกรรมโยธา
(3.5.2) การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ
(3.5.3) การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา
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(3.5.4) การให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าหรื อ ตรวจสอบที่ เ กี่ ย วกั บ งาน
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(3.5.5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(3.6) งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(3.6.1) งานติดตั้ง ซ่อมบารุง ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
(3.6.2) งานระบบประปา
(3.6.3) งานระบายน้า
(3.6.4) งานบริการข้อมูล สถิติ
(3.6.5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(4) กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ
ด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา
งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์
งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูต ร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
งานการศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองการศึกษา ดังนี้
(4.1) งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(4.1.1) งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ก. งานเก็ บ เอกสาร หนั ง สื อ ราชการ หลั ก ฐานหนั ง สื อ
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
ข. งานรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ
ค. งานตรวจสอบ และสอบทานความถูก ต้อ งของเอกสาร
หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ง. จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน
หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่าง ๆ ต่อไป
จ. ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
ของหน่วยงาน
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ฉ. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ช. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงาน
การประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
ซ. จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การประชุ ม การฝึ กอบรมสั มมนา นิ ท รรศการ และโครงการต่า ง ๆ เพื่ อ ให้เ อกสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
ฌ. ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ญ. อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงาน
ของหน่วยงานในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
ฎ. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(4.1.2) งานบริหารวิชาการและการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
ก. งานส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
ข. งานวางแผน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ค. งานวางแผนจัดตั้ง ล้มเลิกการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและความเหมาะสม
ง. งานวางแผนจัดทาหลักสูตรติดตามการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย
ในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบการวัดประเมินผลการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการของท้องถิ่น
ฉ. งานอานวยความสะดวก แก้ไขปัญหา เสนอแนะการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่พึงประสงค์
(๔.๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(4.2.๑) งานกีฬาและนันทนาการ
ก. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ
ข. งานศูนย์เยาวชน
ค. งานห้องสมุด
ง. งานส่งเสริมการกีฬา
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จ. งานควบคุ ม ตรวจสอบ นิ เ ทศ ติ ด ตามผล วั ด ผล
และประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
ฉ. งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
ช. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ซ. งานบริการด้านวิชาการและอื่น ๆ
ฌ. งานติด ต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ญ. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(4.2.2) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ก. ศึกษา ค้นคว้า แนวดาเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น
ข. ศึ ก ษา ค้ น หาและรวบรวมผลงาน ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เพื่อความสะดวก ในการศึกษาค้นคว้า และการนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน
ค. จัดทาแผน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
และปัญหาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิน่ ตลอดถึงการบูรณาการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
ง. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
ที่กาหนด
จ. รวบรวมและระดมทรัพยากรในการดาเนินงานด้านศาสนา
ศิลปและวัฒนธรรม
ฉ. บูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เข้าสู่วิถีชีวิต
ของประชาชน
ช. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี
เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ
การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของเทศบาล งานตรวจสอบ ติ ด ตามและการประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ
งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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(5.1) งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(5.1.1) งานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
(5.1.2) งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน
การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
(5.1.3) งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ
และทรัพย์สิน
(5.1.4) งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล
(5.1.5) งานตรวจสอบ ติด ตามและการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัด
(5.1.6) งานวิ เ คราะห์ และประเมิ นความมีป ระสิ ท ธิภ าพ ประหยัด
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ
(5.1.7) งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
(5.1.8) งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
(5.1.9) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง
(5.1.10) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ข. อานาจหน้าที่ที่สาคัญของเทศบาลตาบลดอนทราย ประกอบด้วย
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑.1 เทศบาลตาบลดอนทรายมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการภายในเขตเทศบาลตาบลดอนทราย
ตามมาตรา 50 ดังต่อไปนี้
๑.1.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๑.1.2 ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
๑.1.3 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
๑.1.4 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑.1.5 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๑.1.6 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๑.1.7 จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
๑.1.8 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
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๑.1.9 บ ารุ งศิ ลปะ จารี ตประเพณี ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นและวั ฒนธรรมอั นดี
ของทั้งถิ่น
๑.1.10 หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิ ด เผยข้อ มู ล ข่า วสาร ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ าด้ วยการนั้ น
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
1.2 เทศบาลตาบลดอนทรายอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลตาบลดอนทราย
ตามมาตรา 51 ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบารุงทางระบายน้า
(9) เทศพาณิชย์
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 กาหนดให้เทศบาลตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดการ
ระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
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(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ
(24) การจั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรั ก ษาความสงบเรีย บร้อ ย การส่ งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ค. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารราชการ เทศบาลตาบลดอนทราย สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลดอนทราย เลขที่ 237
หมู่ที่ 7 ตาบลดอนทราย อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - 7๔84 - 2190 - 1
ต่ อ 20 โทรสาร ๐ - 7๔84 - 2192 Website : http://www.tambondonsai.go.th
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E - mail : tambondonsai khuankhanoon@gmail.com Facebook : https://www.Facebook.com/
เทศบาลตาบลดอนทราย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. ๒๕65
ภาส วุน่ บัว
นายกเทศมนตรีตาบลดอนทราย

