
 
 
         
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผน
อัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการประชุม 
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และเพื่อให้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า      
นำไปใช้เป็นเครื ่องมือในการวางแผนการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานบุคคล และใช้อัตรากำลังคน      
พัฒนากำลังคน ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้สำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล นั้น 

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงขอประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
 
 
 
     ว่าที่ ร.ต. 

(ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 
    นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง 

หรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 

ตามที่ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มีประกาศ
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ       
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่         
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น 

ดังนั้น เพื่อให้การประกาศโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และการกำหนด
อำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการของเทศบาลตำบลเวียงกาหลง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. 
ที ่  มท 0809.2/ ว 165 เรื ่อง ประกาศ ก.ท. เรื ่อง มาตรฐานทั ่วไปเกี ่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง          
ส ่ วนราชการ ว ิ ธ ีการบริหารและการปฏิบ ัต ิ งานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี ่ยวกับ               
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จึงอาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ 252 ของประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื ่องหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์     
การบร ิหารงานบุคคลของเทศบาล ( เพิ ่ ม เต ิม )  พ.ศ.256 4 ประกอบกับ มติ  ก .ท.จ . เช ียงราย                
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 จึงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน 
และกำหนดอำนาจหน้าที ่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.2564 – 2566 ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า รายละเอียดปรากฏตามโครงสร้างส่วนราชการ   
และการแบ่งงานภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ แนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
 
 
 

     ว่าที่ ร.ต. 
(ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
        ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ลงวันที่ 31 สงิหาคม 2564) 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
1. สำนักปลัดเทศบาล 
1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
4. งานนิติการ 
5. งานส่งเสริมการเกษตร 
6. งานการเจ้าหน้าที่ 
7. งานพัฒนาชุมชน 
8. งานธุรการ 
9. งานระบบสารสนเทศ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
1. งานราชการทั่วไปของเทศบาล 
2. งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 
3. งานกิจการสภาเทศบาล 
4. งานเลือกตั้ง   
5. งานบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจา้ง
ของเทศบาล 
6. งานการเจ้าหน้าที่     
7. งานสวัสดิการสังคม 
8. งานสังคมสงเคราะห์ 
9. งานพัฒนาค ุณภาพช ีว ิตเด ็ก สตร ี  ผ ู ้ส ูงอาย ุและ
ผู้ด้อยโอกาส 
10. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
11. งานธุรการ 
12. งานประชาสัมพันธ์ 
13. งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. งานบริหารงานทั่วไป 
16. งานนิติการ 
17. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
19. งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
20. งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
21. งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
22. งานส่งเสริมการเกษตร 
23. งานงบประมาณ 
24. งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
25. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
26. งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 
27. งานการวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง 
28. งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้
ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
29. งานการจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการ 
30. งานการลาทุกประเภท 
31. งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่ง 
32. งานสวัสดิการทุกประเภท 
 

 

 



 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

 
   

33. งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก 
การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพ่ือ
รับโอน 
34. งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ ่มสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
35. งานบรรจุและแต่งตั้ง 
36. งานแผนพัฒนาบุคลากร 
37. งานจัดทำควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ 
38. งานการฝึกอบรม 
39. งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
40. งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
41. งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
42. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการ 
43. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
44. งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
45. งานการพาณิชย์ 
46. งานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

2. กองคลัง 
1. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2. งานธุรการ 
3. งานการเงินและบัญชี 
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
5. งานพัฒนารายได ้
6. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
7. งานเร่งรัดรายได้ 
   

2. กองคลัง 
1. งานการจ่ายเงิน การรับเงิน 
2. งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนา
รายได ้
3. งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
4. งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา 
5. งานทะเบียนคุม 
6. งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ 
7. งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 
8. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางด้าน
วิชาการด้านการพัสดุและทรัพย์สิน 
9. งานการนำส่งเง ิน การเก็บรักษาเง ินและเอกสาร
ทางการเงิน 
10. งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท 
11. งานการจัดทำบัญชี 
12. งานการตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 
13. งานเกี ่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนๆ 
14. งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
15. งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง 
16. งานการจัดสรรเงินต่างๆ 
17. งานทะเบียนควบคุมเงินรายได้และรายจ่ายๆต่างๆ 
18. งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
19. งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี 
20. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

3. กองช่าง 
1. งานแบบแผนและก่อสร้าง 
2. งานการโยธา 
3. งานธุรการ   

3. กองช่าง 
1. งานสำรวจ 
2. งานออกแบบและเขียนแบบ 
3. งานประมาณราคา 
4. งานจัดทำราคากลาง 
5. งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่างๆ 
6. งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
7. งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร 
สะพาน คลอง แหล่งน้ำ 
8. งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
9. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
10. งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
11. งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 
12. งานตรวจสอบการก่อสร้าง 
13. งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมแซม
บำรุงประจำปี 
14. งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
15. งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน 
เครื่องจักรกล 
16. งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ 
17. งานแผนการบำร ุ งร ั กษาเคร ื ่ องจ ั กรกลและ
ยานพาหนะ 
18. งานเกี่ยวกับการประปา 
19. งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล 
20. งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
21. งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง 
22. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. งานแผนและโครงการ 
2. งานธุรการ 
3. งานงบประมาณ 
4. งานโรงเรียน 
5. งานการศึกษาปฐมวัย 

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานพัฒนาการศึกษา 
3. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
4. งานเครือข่ายทางการศึกษา 
5. งานศึกษานิเทศก์ 
6. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
7. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
8. งานการศาสนา 
9. งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
10. งานกีฬาและนันทนาการ 
11. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
12. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
13. งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
14. งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา 
15. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการต่างๆ 
16. งานโรงเรียน 
17. งานกิจการนักเรียน 
18. งานการศึกษาปฐมวัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
3. งานบริการสาธารณสุข 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. งานบริการสาธารณสุข 
2. งานส่งเสริมสาธารณสุข 
3. งานส่งเสริมสุขภาพ 
4. งานสิ่งแวดล้อม 
5. งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำ
แผนงานด้านสาธารณสุข 
6. งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 
7. งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ 
8. งานอนามยัสิ่งแวดล้อม 
9. งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
10. งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
11. งานหลักประกันสุขภาพ 
12. งานอาสาสมัครสาธารณสุข 
13. งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ 
14. งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
15. งานกฎหมายสาธารณสุข 
16. งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 
17. งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด 
18. งานการส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
19. งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
20. งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้าน
สิ่งแวดล้อม 
21. งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
22. งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้า
ระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 

6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1. งานตรวจสอบภายใน 
  

6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1. งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
2. งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื ่อถือได้ของ
เอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุก
ประเภท ตรวจสอบหลักฐานการเงิน การบัญชี 
3. งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
4. การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
5. งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ
เทศบาล 
6. งานตรวจสอบ ต ิดตามและการประเม ินผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
7. งานว ิเคราะห์และประเมินความมีประส ิทธิภาพ
ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ 
8. งานการประเมินการาควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจ 
9. งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
10. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานหน่วยตรวจและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) 
 

ที ่ กอง / ส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สำนักปลัดเทศบาล    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการ
ขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ 
งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่   
ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 
งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

2 กองคลัง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล 
สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา            
ทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ 
และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงิน
ต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี       งาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ          และ
ทรัพย์สิน งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. 
      (ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 



 
ที ่ กอง / ส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
3 กองช่าง    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูล

ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง 
แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง        
และซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล    
งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ           งาน
เกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุน        การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการ
จัดซื้อ การเก็บรักษา อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ           ด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4 กองการศึกษา      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา     
นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา          
และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาส     ทาง
การศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ           จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน         และ
การศึกษานอกโรงเรียน งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหาร      งาน
บุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            กรณียัง
ไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                   และท่ี
ได้รับมอบหมาย 

 

 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. 
      (ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า                                         



 
 

ที ่ กอง / ส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ 
5 กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ       
งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 
งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการ     
และแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม งานส่ งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำ
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผน
ดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษ ทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ      
ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือใหคำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

6 หน่วยตรวจสอบภายใน      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี      
การตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สิน     
ของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน     
แก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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