นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลทุ่งยาว
เทศบาลตาบลทุ่ ง ยาวก าหนดแนวทางการพัฒนาข้า ราชการหรื อพนัก งานเทศบาล ลู ก จ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลทุ่งยาวทุกตาแหน่ ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทกั ษะ
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม อันจะทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการหรื อพนักงานเทศบาล
และลู ก จ้า งของเทศบาลต าบลทุ่ ง ยาวเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล โดยจัด ท าแผนพัฒ นา
ข้าราชการหรื อพนักงานเทศบาลตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนา
ด้านความรู ้ทว่ั ไปในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรู ้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริ หาร
ด้านคุ ณสมบัติส่วนตัว และด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมแล้ว เทศบาลตาบลทุ่งยาวต้องตระหนักถึ งการ
พัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 เทศบาลตาบลทุ่งยาวจึงจาเป็ นต้องพัฒนาระบบ
ราชการส่ วนท้องถิ่นไปสู่ ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่ งเสริ มการทางานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นหลัก กล่าวคือ
1. เป็ นองค์ ก รที่ เ ปิ ดกว้า งและเชื่ อ มโยงกัน ต้อ งมี ค วามเปิ ดเผยโปร่ ง ใสในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรื อมี การแบ่งปั นข้อมู ลซึ่ งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิ ดกว้างให้กลไกหรื อภาคส่ วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่ วมและโอนถ่ายภารกิ จที่ภาครัฐไม่ควรดาเนิ นการเองออกไปให้แก่ภาคส่ วน
อื่นๆ เป็ นผูร้ ับผิดชอบการดาเนิ นการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิ งโครงสร้างให้สอดรับกับ
การทางานในแนวระนาบในลักษณะของเครื อข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาตามแนวดิ่ง ขณะเดียวกัน
ก็ยงั ต้องเชื่ อมโยงการทางานภายในภาครั ฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรั บประสานกัน ไม่ว่าจะเป็ น
ราชการบริ หารส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางต้องทางานในเชิ งรุ กและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเอง
เสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปั ญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยไม่ตอ้ งรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริ การหรื อร้ องขอความช่ วยเหลื อจากเทศบาลตาบลทุ่งยาว
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิท ัลสมัยใหม่ในการจัดบริ การสาธารณะที่ตรง
กับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอานวยความสะดวกโดยมีการเชื่ อมโยงกันเองของทุกส่ วนราชการ
เพื่อให้บริ การต่างๆ สามารถเสร็ จสิ้ นในจุดเดียว ประชนสามารถเรี ยกใช้บริ การของเทศบาลตาบลทุ่งยาวได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่วา่ จะติดต่อมาด้วย
ตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ โซเซี ยลมีเดีย หรื อแอปพลิเคชัน่ ทางโทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย ต้องทางานอย่างเตรี ยมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ ยง สร้างนวัตกรรมหรื อความคิดริ เริ่ มและประยุกต์องค์ความรู ้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการ
ตอบโต้กบั โลกแห่ งความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้ างคุ ณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็ นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสู ง และปรับตัว
เข้าสู่ สภาพความเป็ นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้บุคลากรมี ความผูกพันต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ ง หรื อหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิ เทศ การฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
ตามที่เทศบาลตาบลทุ่งยาว ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง เพื่อที่จะดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่
มีอยูใ่ ห้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 จึงได้กาหนดตาแหน่ งพนักงาน
เทศบาล โครงสร้างส่ วนราชการ ดังนี้
1.สานักปลัดเทศบาล
1.1 สานักปลัดเทศบาล มีภารกิ จเกี่ ยวกับงานสารบรรณ งานดู แลรักษา จัดเตรี ยมและให้บริ การ
เรื่ องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุ การและงานประชุ ม
สภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ งาน
ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ ยวกับเอกสารสาคัญของราชการ งานเกี่ ยวกับการเลื อกตั้ง งานจัดทาคาสั่งและ
ประกาศของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มีงานธุรการ
1.2 สานักปลัดเทศบาล มีภารกิ จเกี่ ยวกับงานบริ หารบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลื อก และการ
คัด เลื อ ก งานทะเบี ย นประวัติ และบัต รประวัติ ค ณะผูบ้ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนัก งานเทศบาล
ลู ก จ้า งประจ า พนัก งานจ้า ง งานปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานบุ ค คล งานประเมิ น ผลการ
ปฏิ บตั ิงานประจาปี งานขออนุ มตั ิปรับปรุ งตาแหน่ งและอัตรากาลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่ น การฝึ กอบรม
สัมมนา การศึ กษาและดู งานการศึ กษาต่ อ การขอรั บทุ นการศึ ก ษา งานพิจารณาเลื่ อนเงิ นเดื อนพนักงาน
ลูกจ้างประจาพนักงานจ้าง การให้บาเหน็จความชอบเป็ นกรณี พิเศษ งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้างประจา
พนัก งานจ้า ง งานการลาพัก ผ่อ นประจ าปี และการลาอื่ น ๆ และงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งหรื อ ตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานการเจ้าหน้าที่

1.3 สานักปลัดเทศบาล มีภารกิ จเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปั ญหาข้อ
กฎหมาย ร่ างและพิจารณาตรวจร่ างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งที่เกี่ ยวข้อง งานจัดทา นิ ติ
กรรม รวบรวมข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานเพื่อดาเนิ นการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณา
ดาเนิ นการเกี่ยวกับวินยั พนักงานเทศบาล และการร้ องทุกข์หรื ออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรี ยบเทียบการ
กระทาที่ละเมิดเทศบัญญัติและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานนิติการ
1.4 ส านัก ปลัด เทศบาล มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกับ งานรวบรวมวิ เ คราะห์ แ ละให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล สถิ ติ ที่
จาเป็ นต้อ งน ามาใช้ใ นการวางแผนและการประเมิ น ผลตามแผนทุ ก ระดับ งานจัด เตรี ย มเอกสารที่ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์
การเจริ ญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริ การสาธารณู ปโภคหลัก งานวิเคราะห์
และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทาและเรี ยบเรี ยงแผนพัฒนา การกาหนดเค้าโครง
ของแผนพัฒนาประจาปี งานวิเคราะห์ความเหมาะของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริ การสาธารณู ปการในเขตเทศบาลและ
หน่ วยงานใกล้เคียงเกี่ ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิ บตั ิตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน งาน
จัดเตรี ยมเอกสารแนวทางในการปฏิบตั ิงานประจาปี ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดาเนิ นการ งานรวบรวม
ข้อมูลสถิ ติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
งานจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติ ม (ถ้ามี) งานศึ กษาหา
หลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งาน
แผนและงบประมาณ
1.5 สานัก ปลัดเทศบาล มี ภารกิ จเกี่ ย วกับ งานส ารวจข้อมู ล เบื้ องต้นเพื่ อจัดท าแผนชุ มชน งาน
ดาเนิ นการและสนับสนุ นให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ งานแสวงหาผูน้ าท้องถิ่น เป็ นผูน้ า
และเป็ นที่ ปรึ กษากลุ่ มในการพัฒนาชุ มชน งานดู แลส่ งเสริ มประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและ
ความคิ ดริ เริ่ ม ในการพัฒนาชุ มชนในท้องถิ่ นของตน งานร่ วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่ น ให้
คาแนะนาและฝึ กอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุ มชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
รายได้ต่ อ ครอบครั ว ในด้า นการเกษตรและอุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น งานอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหน่ วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อช่ วยเหลื อประชาชน งานติดตามผลงานและจัดทารายงาน
ต่างๆ งานสัมภาษณ์ สอบประวัติเกี่ ยวกับผูร้ ั บการสงเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์
ช่ วยเหลื อ งานออกเยี่ยมเยียน ติ ดตาม สื บเสาะหาข้อเท็จจริ ง แนะนา ให้คาปรึ กษาแก่ผูร้ ับการสงเคราะห์
เพื่อให้สามารถที่จะช่ วยตนเองและครอบครัวได้ งานจัดทาสถิติและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ ยวกับผูร้ ับการ
สงเคราะห์ งานการจัดสวัสดิ การเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ ยยังชี พผูป้ ่ วยเอดส์ งานการพัฒนา

คุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ คนพิการ และผูป้ ่ วยเอดส์ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานพัฒนาชุมชน
1.6 สานักปลัดเทศบาล มีภารกิจเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้ องกัน
และระงับอัคคีภยั งานวิเคราะห์และพิจารณา ทาความเห็ น สรุ ป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนิ นการด้าน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาทภัย
งานตรวจสอบ ควบคุ มดู แลในการจัดเตรี ยมและอานวยความสะดวกในการป้ องกันบรรเทาและระงับสา
ธารณภัยต่างๆ งานจัดทาแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึ กซ้อมและดาเนิ นการตามแผน งาน
เกี่ ย วกับ วิทยุสื่อสาร งานการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานประสานงานกับ
จังหวัดและอาเภอในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คง งานมวลชนต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.กองคลัง
2.1 กองคลัง มีภารกิจเกี่ ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรี ยมและให้บริ การเรื่ องสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการ งานสาธารณกุศลของกอง และ
หน่วยงานต่างๆ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของราชการ งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานธุรการ
2.2 กองคลัง มี ภารกิ จเกี่ ย วกับงานตรวจสอบการเบิ กจ่ายเงิ นทุ กประเภท งานควบคุ มและจัดท า
ทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทาเช็ คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิ น งานการจ่ายเงิ นและตรวจสอบ
หลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย งานจัดทาบัญชี และทะเบี ยนที่ เกี่ ยวข้องทุ กประเภท งานจัดทารายงานประจาวัน
ประจาเดือน ประจาปี และรายงานอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งาน
การเงินและบัญชี
2.3 กองคลั ง มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ งานตรวจสอบและจัด ท าบัญ ชี ผู ้ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ เ สี ยภาษี ใ น
ปี งบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี งานจัดเก็บและชาระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ
รายได้อื่น งานเก็บรักษา นาส่ งเงินประจาวัน เบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุ งการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนี ยม การจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บ
รายได้ และการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้
ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุ งหลักเกณฑ์การประเมินและกาหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรื อนและภาษี
บารุ งท้องที่และรายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีอากร งานจัดทาหนังสื อแจ้งให้ผอู ้ ยูใ่ น
เกณฑ์เสี ยภาษีทราบล่วงหน้า งานจัดทาหนังสื อแจ้งเตือนแก่ผูเ้ สี ยภาษี กรณี ไม่มาชาระภาษี ค่าธรรมเนี ยม

และรายได้อื่นภายในกาหนด งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่ งรัดรายได้ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.4 กองคลัง มีภารกิ จเกี่ ยวกับงานการซื้ อและการจ้าง งานการซ่ อมและบารุ งรักษา งานการจัดทา
ทะเบี ย นพัส ดุ งานการตรวจสอบการรั บ จ่ า ยพัส ดุ และเก็ บ รั ก ษาพัส ดุ งานการจาหน่ ว ยพัส ดุ งานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.5 กองคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
งานปรับข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจาแปลงที่ดิน การจัดรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน
และงานบริ การข้อมูล งานจัดเก็บและบารุ งรักษาแผนที่ภาษี งานปรับปรุ งข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง จึงกาหนดให้มี งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3.กองช่าง
3.1 กองช่าง มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรี ยมและให้บริ การเรื่ องสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการ งานสาธารณกุศลของกอง และ
หน่ วยงานต่ า งๆ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ ยวกับ เอกสารส าคัญของราชการ งานจัดท าค าสั่ ง และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานธุรการ
3.2 กองช่าง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และ สิ่ งติดตั้ง
อื่น ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้ าง งานซ่ อมบารุ งรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุ งแก้ไขและป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ งานให้คาปรึ กษา แนะนา
หรื อตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่ อมบารุ งรักษา
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานสาธารณูปโภค
3.3 กองช่ า ง มี ภารกิ จเกี่ ย วกับ การออกแบบค านวณด้า นวิศ วกรรม งานวางโครงการและการ
ก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คาปรึ กษาแนะนาและบริ การเกี่ ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบ
แบบแปลนการขออนุ ญาตปลู กสร้ างอาคารทางด้านวิศวกรรม งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม งานสารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคานวณ ออกแบบกาหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งาน
ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั ทางด้านวิศวกรรม งานประมาณราคาค่าก่ อสร้ างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุ มการ
ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มีงานวิศวกรรม
3.4 กองช่ า ง มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกับ การบริ ก ารสาธารณะ การซ่ อ มแซม บ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ย์สิ น จึ ง
กาหนดให้มี งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

4.กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
4.1 กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรี ยมและ
ให้บ ริ ก ารเรื่ องสถานที่ วัส ดุ อุป กรณ์ การติ ดต่ อและอานวยความสะดวกในด้า นต่ า งๆ งานเลขานุ ก าร
งานสาธารณกุศลของกอง และหน่ วยงานต่างๆ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ ยวกับเอกสารสาคัญของ
ราชการ งานจัด ท าค าสั่ ง และประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กองช่ า ง และงานอื่ นที่ เกี่ ย วข้องหรื อตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานธุรการ
4.2 กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้อม มี ภารกิ จเกี่ ย วกับ งานกวาดล้า งท าความสะอาด งานเก็ บ
รวบรวมขยะมู ล ฝอย งานขนถ่ า ยขยะมู ล ฝอย งานขนถ่ า ยสิ่ ง ปฏิ กู ล งานอื่ นที่ เกี่ ย วข้องหรื อตามที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานรักษาความสะอาด
4.3 กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อม
งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกี ยจหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ งานป้ องกันควบคุ มแก้ไขเหตุ
ราคาญและมลภาวะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานสุ ขาภิบาลและ
อนามัยสิ่ งแวดล้อม
4.4 กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุ ขชุ มชน ส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและอนามัย การป้ องกันโรคติดต่อ งานสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริ การ
ด้านสาธารณสุ ข งานสัตวแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น จึงกาหนดให้มีงานพยาบาล
และงานสาธารณสุ ขชุมชน
5.กองการศึกษา
5.1 กองศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรี ยมและให้บริ การเรื่ องสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเลขานุการ งานสาธารณกุศลของกอง และ
หน่วยงานต่างๆ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของราชการ งานจัดทาคาสั่งและประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับกองช่าง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานธุรการ
5.2 กองการศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา
นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่ น การจัดการศึ กษาปฐมวัย อนุ บาลศึ กษา งานกิ จการ
ศาสนา ส่ งเสริ มประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา งานนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษา
นอกโรงเรี ยน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย จึงกาหนดให้มี งานส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

