
 
   
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เรื่อง   โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน 

ของเทศบาลต าบลนาสาร 
***************************** 

 
ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร  มีภารกิจหน้าที่และปริมาณงานเพิ่ม มากขึ้นหลายด้านโดยเฉพาะ

ภารกิจของส านักปลัดเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและเป็นการวางแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชนของ
เทศบาลต าบลนาสาร   
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, ๒๕๗  และข้อ  ๒๕๘  หมวด  ๑๒  แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช   และประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2559 
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาสารออกประกาศแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลนาสาร  
ดังนี้   
 

1. ส านักปลัดเทศบาล   
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่ว ไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้ 

ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรั ดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล  มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักปลัดเทศบาล  ออกเป็น  2  ฝ่าย  ดังนี้  

1.๑ ฝ่ายอ านวยการ    
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้ก าหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ    ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป  งานการเจ้าหน้าที่  งานศาสนาและ
วัฒนธรรม งานนโยบายและแผน งานนิติการ งานกีฬาและนันทนาการ งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  

     1.1.1 งานบริหารงานทั่วไป    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
(๑) เกษียนหนังสือของส านักปลัดเทศบาล  งานบริหารทั่วไป  ในส่วนที่รับผิดชอบ 
(๒) งานสาธารณกุศลของเทศบาลต าบลและหน่วยงานต่าง ๆ  
(๓) งานรัฐพิธี 
(๔) บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  งานบริหารงานทั่วไป  ในส่วนที่รับผิดชอบ 
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(๕) โต้ตอบหนังสือของงานบริหารทั่วไป  
(๖) จดรายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักปลัดและของประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการ 
(๗) จัดท าทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง   
(๘) ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของแผนงานบริหารทั่วไป 
(๙) ปฏิบัติงานธุรการบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
(๑๐) งานควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
(๑๑) จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและรายจ่าย 

เพ่ิมเติมของส านักปลัด 
(๑๒) งานเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณของเทศบาลและส านักปลัดเทศบาล 

เช่นงานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ทะเบียนคุมค าสั่ง  ทะเบียนคุมประกาศ  ทะเบียนคุมบันทึกข้อความ  
ท าลายเอกสารและงานจัดท าทะเบียนหนังสือประเภทต่าง ๆ ร่างหนังสือ  โต้ตอบหนังสือและน าเรื่องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

(๑๓) งานลดขั้นตอนการบริการประชาชน 
(๑๔) งานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการและข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
(๑๕) บันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(๑๖) งานกิจการสภา 
(๑๗) ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขถึงปัจจุบัน  ข้อ ๓๒ วรรคสอง  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี
ตกลงราคาในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติได้
ทัน ให้ใช้ในกรณีที่เหตุเกิดกับรถส่วนกลางทุกคัน 

(๑๘) รับผิดชอบและให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบลและงานประชาสัมพันธ์ 
(๑๙) จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุและการเบิกจ่ายพัสดุ  จัดท าบัญชีพัสดุของส านัก

ปลัดเทศบาล 
(๒๐) ควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล 
(๒1) จัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่ละไตรมาส 
(๒2) จัดท าฎีกาเบิกเงินประจ าเดือนและฎีกาต่าง ๆ  ของส านักปลัดเทศบาล 
(๒3) จัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินและทะเบียนคุมงบประมาณของส านัก

ปลัดเทศบาล   
(๒4) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.๒ งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
(๑) งานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  และงานจัดพิมพ์เอกสาร/การบันทึกข้อมูล

ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ที่เป็นข้อมูลกลางในการบริหารบุคคลของทุกส่วนราชการ ภายในเทศบาล  
 

 
 
 
 



- ๓ -   
 

(๒) งานสวัสดิการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
(๓) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ที่มี

คุณประโยชน์ 
(๔) งานเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนคุมการลาของพนักงานเทศบาล   

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
(๕) งานทะเบียนประวัตินายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
(๖) งานพัฒนาบุคลากร  
(๗) ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ที่อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบ 
(๘) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.1.3 งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
(๑) จัดท าร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ

และข้อบัญญัติต่าง ๆ งานส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๒) งานด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
(๓) งานด าเนินการทางคดีแพ่ง  คดีอาญาและการด าเนินการวินัยของพนักงาน

เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
(๔) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าท่ีละเมิดข้อบังคับ 
(๕) งานจัดท านิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๖) การพิจารณาวินิจฉัยตอบปัญหา  ข้อหารือ  ข้อกฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย 
(๗) งานนิติกรรมและด าเนินคด ี
(๘) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.4 งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
                             1.1.4.1 งานวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

- งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติท่ีจ าเป็นต้องน าใช้ในการ 
วางแผนและการประเมินผลตามทุกระดับ 

- งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล 
และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- งานท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
และแผนพัฒนาสามปี 

- การจัดท าประชาคมต าบลและชุมชน  เพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ของประชาชน   ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล 

- งานประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
    - งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

โครงการต่าง ๆ  
- งานประสานงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล กับหอกระจาย 

ข่าวและสื่อตา่ง ๆ  
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- งานจัดท าแผนด าเนินงาน 
- งานจัดท าแผนพัฒนาทุกเรื่องตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
- งานจัดท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
- ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.4.๒  งานจัดท างบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
- งานจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล 
- งานจัดท าการโอนและแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณของส านักปลัด  และ

รวบรวมหลักฐานการโอนและแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณทุกส่วนราชการของเทศบาล 
- งานรวบรวมข้อมูล  สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
- งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

1.๑.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
(1) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(2) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
(3) งานรักษาความสะอาด 
(4) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(5) งานควบคุมโรค 
(6) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.2  ฝ่ายปกครอง 
      ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานป้องกันและรักษาความสงบ งานธุรการ งานการ
จัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง และงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.2.1 งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
 (๑) งานสารบรรณ 
 (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  

การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
 (๓) งานเลขานุการ  
 (๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ 
 (๕) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
 (๖) งานจัดท าค าสั่ง และประกาศของเทศบาล  
 (7) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
 (8) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2.2 งานทะเบียนราษฎร  

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
ดังนี้ 

  (๑)  งานรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน 
  (๒)  งานรับแจ้งเกิด-การรับแจ้งตาย 
  (๓)  งานรับแจ้งย้ายที่อยู่ 
  (๔)  งานเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
  (๕)  งานรับแจ้งเกิด-ตายเกินก าหนด 
  (๖)  งานจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคล 
  (๗)  งานงานแก้ไขปรับปรุงรายการในข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน 
  (๘)  รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 
  (๙)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2.3. งานรักษาความสงบเรียบร้อย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
    1.2.3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
     - งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ  
    - งานวิเคราะห์และพิจารณา  ท าความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  
รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ธรรมชาติ  และสา
ธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  อัคคีภัยฯ 
    - งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวก
ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ  
    - งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
    - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
    - งานอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.2.3.๒ งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 

    - งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 
    - งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอ  ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 
    - งานรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
    - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  1.2.4 งานการจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้  

(1) งานจัดเตรยีมความพร้อมในการเลอืกตั้ง ในด้านสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์  
และบุคลากร 

(๒) งานด าเนินการเลือกตั้ง 
  (๓) งานจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (๔) งานรับแจ้งเหตุผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  (๕) งานรับแจ้งการเพ่ิมชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (๖) งานจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง 
  (๗) งานรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  (๘) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย     

 
2. กองสวัสดิการสังคม       

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์   การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ 
เยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน  งานส่งเสริมการเกษตร  งานการศึกษา  งานธุรการ  มีการแบ่งส่วนราชการภายในกอง
สวัสดิการสังคม  ออกเป็น  1  ฝ่าย ดังนี้ 

2.๑  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริม 
สวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น  และชุมชนแออัด  การจัดให้
มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานส่งเสริมการเกษตร  งานการศึกษา  งานธุรการ  โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

2.๑.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
(๑) งานสารบรรณ 

         (๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ
และอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

(๓) งานเลขานุการ  
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ 
(๕) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
(๖) งานจัดท าค าสั่ง และประกาศของเทศบาล 
(7) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 



   - 7 – 
 

2.๑.2 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
 1) งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) การช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนหรือผู้สูงอายุ 
(๒) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
(๓) งานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๔) ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
(๕) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเอดส์ 
(๖) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒)  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง 

ชุมชนของตนเอง 
(๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
(๓) งานจัดระเบียบชุมชน 
(๔) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าบริการพ้ืนฐาน

ไปบริการแก่ชุมชน    
(๕) งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน   
(๖) งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  

การศึกษา  อนามัย  และสุขาภิบาล 
(๗) การให้การสงเคราะห์แก่เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
(๘) งานฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 
(๙) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.3 งานส่งเสริมกีฬา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแผนงานและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ แก่เด็ก เยาวชน

และประชาชน 
(๒) จัดท าโครงการและงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา  และจัด

กิจกรรมนันทนาการ  ประเภทต่าง ๆ  
(๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
(4) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.๑.4 งานส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
(๑) งานบริหารการศึกษา 
(๒) งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
(๓) งานกิจการโรงเรียน  
(๔) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.1.5 งานกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
(๑) งานส่งเสริมกิจการศาสนา  
(๒) งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  
(๓) งานบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 

ของท้องถิ่น  
(๔) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.๑.6 งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้ 
(๑) งานการเกษตรและประสานงานกับศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
(๒) งานส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร 
(๓) งานส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตร 
(๔) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.  กองคลัง 

     กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ 
การจัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบ
ทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4  งาน  ดังนี้ 

3.๑  งานการเงินและบัญชี  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(๑) การรับเงินรายได้และเงินจัดสรรทุกประเภท 
(๒)   งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
(๓) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
(๔) งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
(๕) การรับส่งเงินประจ าวัน 
(๖) งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
(๗)   งานจัดท ารายงานการเงิน 
(๘) งานการเงินและบัญชี 
(๙) งานจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ 
(๑๐) งานจัดท ารายงาน จัดท าเช็ค และจ่ายเช็ค 
(๑๑) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.๒  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(๑) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
(๒) งานจัดเก็บรายได้ทีเ่ทศบาลจัดเก็บเองและเงินโอนทุกประเภท การออกใบเสร็จ

และน าส่งใบสรุปการน าส่งเงิน 
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(๓) งานประเมินการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท 
(๔) งานจ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระ และการจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค้างช าระและคุม

ใบเสร็จรับเงิน 
(๕) งานเร่งรัดหนี้สิน 
(๖)   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(๗)   งานจัดเก็บและช าระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนๆ 
(๘) งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี 
(๙) งานเก็บรักษาและน าส่งเงินประจ าวัน 
(๑๐) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 
(๑๑) งานเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ 
(๑๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(๑๓) งานทะเบียนพาณิชย์ 
(๑๔) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.๓  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(๑) งานจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 
(๒) งานตรวจสอบและการควบคุมการรับจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 
(๓) งานการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ 
(๔) งานจัดท าทะเบียนพัสดุ 
(๕)   งานเบิกจ่ายพัสดุ 
(๖) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4  งานธุรการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1)   งานธุรการและงานสารบรรณ 
(2)   งานบริหารทั่วไปของกองคลัง 
(3)   งานบริการข้อมูล 
(4)   งานรัฐพิธี 
(5)   งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4.  กองช่าง 

     กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและงานเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การ
ก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ
ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ   
งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน  ดังนี้ 
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 4.๑ งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) งานธุรการและงานสารบรรณ 
(2) งานบริการข้อมูล 
(3) งานรัฐพิธี 
(4) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

       4.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
(1) งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์    
(2) งานวิศวกรรม    
(3) งานประเมินราคา  
(4) งานออกแบบและบริการข้อมูล 
(5) งานควบคุมก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย 

      4.3 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) งานกิจการประปา และงานไฟฟ้าสาธารณะ 
(2) งานสาธารณูปโภค 
(3) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    

4.4 งานก่อสร้าง รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) งานก่อสร้างบ ารุงรักษาทางและสะพาน 
(2) งานติดตั้งและบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
(3) งานบ ารุงรักษาเครื่องจักร และยานพาหนะ 
(4) งานสถาปัตยกรรม 
(5) งานควบคุมการถมดินขุดดิน 
(6) งานอาคารสถานที ่
 

       4.5 งานผังเมือง 
(1) งานวางและจัดท าผังเมือง 
(2) งานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางผัง วิจัย ติดตาม ประเมินผลและพัฒนา

มาตรฐานด้านการผังเมือง 
(3) งานจัดท าเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมือง 

      (4) งานพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมือง 
(5)  งานระบายน้ า 
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 5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหนา้ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี 
การเงิน ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีงานดังนี้ 
  5.1 งานตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
  5.2 งานควบคุมภายใน 

   
  ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  2  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61  เปน็ต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  2 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
      พยงค์  สงวนถ้อย 

(นายพยงค์  สงวนถ้อย) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 


