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ประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 
เรื่อง โครงสรางสวนราชการ และ อํานาจหนาท่ีของสวนราชการ เทศบาลตําบลบานแหวน พ.ศ. 2564 

**************************************** 
   ดวยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอัน
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดกอง สํานัก หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ของเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564ไดกําหนดใหเทศบาลกําหนดโครงสรางการแบงสวน
ราชการเพ่ือรองรับอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยเทศบาล, กฎหมายวาดวยการกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อีกท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีไว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542มาตรา 48 ปญจทศ วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม (ก.ท.จ.) ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2564และมติคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
เทศบาลตําบลบานแหวน ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 ดังนั้น เทศบาล
ตําบลบานแหวน จึงกําหนด โครงสรางสวนราชการ และอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ เทศบาลตําบลบาน
แหวนรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

(1) สํานักปลัดเทศบาล มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการท่ัวไปของเทศบาล 
งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานการเจาหนาท่ี การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง งานยุทธศาสตรและงบประมาณ งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห 
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งาน
สงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
เทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ งาน
สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน งาน
การเลือกต้ัง งานคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม และราชการท่ีมิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง สํานัก หรือสวนราชการใดในเทศบาลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการ
ปฏิบัติสวนราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย 

1. ฝายอํานวยการ 
1.1 งานอํานวยการ 
- งานสารบรรณ 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานเลือกต้ังและทะเบียนขอมูล 
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- งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
- งานวิชาการ 
- งานขอมูลและประชาสัมพันธ 
- งานสถิติ 
1.2 งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
- งานขอบัญญัติและระเบียบ 
1.3งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอํานวยการ 
- งานปองกัน 
- งานชวยเหลือฟนฟู 
-    งานกูภัย 
1.4งานกิจการสภาเทศบาล 
- งานระเบียบขอบังคับประชุม 
- งานการประชุม 
-   งานอํานวยการและประสานงาน 
-  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา 
1.5  งานสงเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 
- งานสงเสริมการเกษตร 
- งานขอมูลวิชาการ 
- งานบําบัดน้ําเสีย 
1.6  งานพัฒนาชุมชน 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานวิชาการ 
- งานประสานงานกับชุมชน 
- งานพัฒนาศักยภาพชุมชน 
- งานสนับสนุนในการรวมกลุมตาง ๆ 
-    งานสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 
1.7  งานสวัสดิการสังคม 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูพิการ 
1.8  งานทะเบียนและบัตร 
-     งานแจงเกิดแจงตาย 
-     งานยายทะเบียนบาน 
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-     งานบัตรประจําตัวประชาชน 
-     งานเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล 
-     งานจดทะเบียนสมรส/หยา 
 

  (2) กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งาน
จัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง 
งานการจัดสรรเงินตางๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบ
ทดลองประจําเดือนและประจําป งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนายพัสดุ 
ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการดานการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 1.ฝายบริหารงานคลัง 

1.1 งานบริหารงานคลัง 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 
1.2 งานการบัญชี 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจายเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานภาษีอากรคาธรรมเนียมและคาเชา 
- งานพัฒนารายได 
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
1.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
- งานพัสดุ 
-    งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑ 
(3) กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน

ประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตางๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดต้ังซอมบํารุงระบบไฟ
สองสวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและ
ซอมบํารุงประจําป งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
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เครื่องจักรกล งานจัดทําทะเบียนประวัติการใชเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเก่ียวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือสนับสนุนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ 
อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตางๆ งาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

1. ฝายแบบแผนและกอสราง 
-  งานแบบแผนและกอสราง 
- งานกอสรางและบูรณะถนน 
- งานกอสรางสะพานเข่ือนทดน้ํา 
- งานขอมูลกอสราง 
1.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
- งานออกแบบและบริการขอมูล 
1.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟาสาธารณะ 
- งานระบายน้ํา 
1.4 งานผังเมือง 
- งานสํารวจและแผนท่ี 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
- งานควบคุมทางผังเมือง 

  (4) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการศึกษา 
คนควา วิจัย วิเคราะหและจัดทําแผนงานดานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวังและ
ควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัย
สิ่งแวดลอม งานคุมครองผูบริโภค งานใหบริการดานสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสี
วิทยา งานวิชาการทางการแพทย งานวิเคราะหทางวิทยาศาสตร งานการแพทย งานการแพทยฉุกเฉิน งาน
รักษาพยาบาล งานศูนยบริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล งานบริหารสาธารณสุข งาน
สงเสริมปองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหนวย
บริการ งานยุทธศาสตรสาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสนับสนุน
การแพทยแผนไทย งานกายภาพและอาชีวบําบัด งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย งานทันตสาธารณสุข 
งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล งาน
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานอาสาสมัคร
สาธารณสุข งานปองกันและบําบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย งานศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห 
กําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝาระวัง
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม งานจัดทําและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม งานรณรงคและการฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานวางแผน
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และจัดทําแผนดําเนินงานดานการเฝาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง งานเฝาระวัง บําบัด 
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ ของเสียและสารอันตรายตางๆ งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนํา
ทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

1.1 งานควบคุมโรคติดตอ 
- งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 
- งานปองกันไขเลือดออก 
-   งานปองกันยาเสพติด 
-   งานควบคุมมลพิษ 
1.2 งานบริการสาธารณสุข 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานคัดกรองโรค 
- งานการแพทยฉุกเฉิน 
1.3 งานรักษาความสะอาด 
- งานกําจัดขยะและน้ําเสีย 
1.4 งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานสงเสริมและเผยแพร 
- งานฟนฟูผูพิการ/ทุพพลภาพ 
- งานสงเสริมพัฒนาศักยภาพอสม. 

  (5) กองการศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน 
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดาน
การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและ
สงเสริมอาชีพ งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศกงานสงเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม
เด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุน
เพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจางสังกัด
สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรณียังไมจัดต้ังกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

1.1 งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
- งานขอมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานสงเสริมการศึกษา 
-   งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานวิชาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
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1.2 งานนันทนาการและกีฬา 
- งานศูนยเยาวชน 
- งานการกีฬา 
- งานฝกอบรมพัฒนาการ 
- งานศูนยวัฒนธรรม 
- งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานขอมูล 
1.3 งานกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานขอมูลพัฒนาการเด็ก 
-    งานสงเสริมการพัฒนาการเด็ก 

  (6) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ
การจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินของเทศบาล งาน
ตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนว
ทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ประกาศ ณ  วันท่ี  20  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564 
 
 

     (ลงชื่อ) 
 (นายจรูญโรจน  แกวมณี) 
  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี 

           นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 
 
 
 
 
 
 
 

 


