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ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

เร่ืองการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

******************************************* 

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการ
ประชุมครั้งท่ี 10/2545 เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ  ในการประชุมครั้งท่ี 9/2560 ลงวันท่ี 26  กันยายน  2560  มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลัง 
3 ปี (2561-2563)  ดังนั้น เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงประกาศก าหนดการจัดโครงสร้างส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 
       1. ส านักปลัดเทศบาล  
        2. กองคลัง  
       3. กองช่าง 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง  ดังนี้ 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
   1.1 งานบริหารทั่วไป 
   1.2 งานทะเบียนราษฎร 
   1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.4 งานธุรการ 
   1.5 งานกิจการสภา 
   1.6 งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
   1.7 งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ 
   1.8 งานรักษาความสะอาด 
   1.9 งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารการศึกษา  
  1.1 งานแผนงานและโครงการ 
  1.2 งานการศึกษานอกระบบและตาม 
       อัธยาศัย 
  1.3 งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและ    
      นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
ฝ่ายอ านวยการ 
   1.1 งานบริหารทั่วไป 
   1.2 งานทะเบียนราษฎร 
   1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.4 งานธุรการ 
   1.5 งานกิจการสภา 
   1.6 งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
   1.7 งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ 
   1.8 งานรักษาความสะอาด 
   1.9 งานธุรการ 
ฝ่ายบริหารการศึกษา  
  1.1 งานแผนงานและโครงการ 
  1.2 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
  1.3 งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและ    
      นวัตกรรมทางการศึกษา 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
  1.4  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และ 
        เครือข่ายทางการศึกษา 
  1.5  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  1.6  งานกีฬาและนันทนาการ 
  1.7  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
   1.8 งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ   
   1.9 งานธุรการ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   1.2 งานจัดท างบประมาณ 
   1.3 งานการคลัง สถิติการคลัง 
ฝ่ายบริการงานทั่วไป 
   1.1 งานธุรการ 
   1.2 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานตราเทศ
บัญญัติ 
 2. กองคลัง 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
  1.1 งานการเงินและบัญชีและระเบียบ 
  1.2 งานพัฒนารายได้ 
  1.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  1.4 งานธุรการ 
  1.5 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3. กองช่าง 
   1.1  งานสาธารณูปโภค 
   1.2  งานวิศวกรรม 
   1.3  งานธุรการ 
   1.4  งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
   1.5  งานสวนสาธารณะ 
   1.6  งานศูนย์เครื่องจักรกล 
   1.7 งานสถาปัตยกรรม 
 

  1.4  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และ 
          เครือข่ายทางการศึกษา 
  1.5  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  1.6  งานกีฬาและนันทนาการ 
  1.7  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
   1.8 งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ   
   1.9 งานธุรการ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   1.2 งานจัดท างบประมาณ 
   1.3 งานการคลัง สถิติการคลัง 
ฝ่ายบริการงานทั่วไป 
   1.1 งานธุรการ 
   1.2 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานตราเทศ
บัญญัติ 
2. กองคลัง 
ฝ่ายบริหารงานคลัง 
  1.1 งานการเงินและบัญชีและระเบียบ 
  1.2 งานพัฒนารายได้ 
  1.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  1.4 งานธุรการ 
  1.5 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  3. กองช่าง 
   1.1  งานสาธารณูปโภค 
   1.2  งานวิศวกรรม 
   1.3  งานธุรการ 
   1.4  งานจัดสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
   1.5  งานสวนสาธารณะ 
   1.6  งานศูนย์เครื่องจักรกล 
   1.7 งานสถาปัตยกรรม 
 

 

โดยให้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามภารกิจหน้าท่ี ดังนี้          

  ๑.  ส านักปลัดเทศบาล    
  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้
เป็นหน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ



3 
 

ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่ง
ส่วนราชการภายใน  ประกอบด้วย 

 ฝ่ายอ านวยการ   

 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับวางแผนงานบุคคล การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การ
ด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือนการควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดท า
ทะเบียนประวัติการรับราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ  การพัฒนาบุคลากร การรับ
บ าเหน็จบ านาญของพนักงานและลูกจ้างประจ า 

 งานบริหารทั่วไป   
 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง งานบุคคลของส่วน

ราชการ โดยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดสอบ  ด าเนินการออกค าส่ังเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งต้ังและอื่นๆ  งาน
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ท าคุณประโยชน์ 
งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่นๆ รวมถึงจัดท าทะเบียนคุมการลาพักผ่อน ประจ าปีและการลาอื่นๆ  
วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อช้ีแจงเหตุผลในการด าเนินเรื่อง
ขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย   กฎระเบียบข้อบังคับ ด าเนินเรื่องการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญและเงินทดแทน  จัดท า  แก้ไข  เปล่ียนแปลง บัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างของ
ส่วนราชการ งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง  
งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี   งานขออนุมัติ
ปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง  งานพัฒนาบุคลากร เช่น  การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลา
ศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา                          
งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้างดูแลรับผิดชอบสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  งานประชุมผู้บริหารเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล  งานกิจกรรม ๕ ส ในโซนความรับผิดชอบงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  งานทะเบียนราษฎร  
   มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนของเทศบาล ท าหน้าท่ีรับเรื่องราวและด าเนินการเบื้องต้นใน
เรื่องทะเบียนราษฎร งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  การจัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกต้ังและบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังปฏิบัติหน้าท่ีธุรการ  หนังสือเข้า -ออกของราษฎร  ให้การบริการประชาชนของของ
ส านักทะเบียนเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น  นายทะเบียนผู้รับการแจ้งเกิด  การตาย  การแจ้งย้ายท่ีอยู่  การ
แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและการก าหนดเลขท่ีบ้านใหม่  ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนน าเสนอให้
นายทะเบียน  พิจารณา  ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรวบรวมและน าเสนอให้ความเห็นในเรื่องการขออนุมัติรับ
แจ้งเกิดเกินก าหนด  การแจ้งตายเกินก าหนดและการขอเพิ่มช่ือเข้าในทะเบียนบ้านรับผิดชอบดูแลรักษางาน
พัสดุเอกสารแบบพิมพ์  และทะเบียนบ้านฉบับเดิมรับผิดชอบควบคุมและก ากับดูแลเครื่อง SERVERและเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องในงานทะเบียนราษฎรออกตรวจสอบสภาพบ้าน  กรณีมีการขอ
ก าหนดบ้านเลขท่ีบ้านใหม่  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ  งานรักษาความสงบและความเรียบร้อย   งานป้องกันและระงับอัคคีภัย            
งานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็นสรุป  รายงาน เสนอแนะ รวมท้ังด าเนินการด้านกฎหมาย และ
ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยตามธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย  วาตภัย งาน
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอ านวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับ สาธารณภัย
ต่าง ๆ งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุ
ส่ือสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  งานธุรการ 
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและบริการเรื่องสถานท่ี
วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการ การประชุมพนักงานและลูกจ้าง  งาน
สาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
ส าคัญของทางราชการงานขอพระราชทาน-เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ท าคุณประโยชน์  
งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง         งานจัดท าค าส่ัง และประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ และ เรื่องร้องเรียน 
งานการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานกิจการสภา 
 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  งานการเลือกต้ังสมาชิกสภา

และคณะผู้บริหาร  งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภาเทศบาลและการประชุมกลุ่มพลัง
มวลชนอื่นๆ  งานบันทึกทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลและงานท่ีเกี่ยวข้อง  นายทะเบียนพาณิชย์  งาน
ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานกระทรวงมหาดไทย  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  งานบันทึกข้อมูล   
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทป
แม่เหล็กหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็กเพื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  หรือตามค าส่ัง  หรือแบบหรือแนวทาง
ปฏิบัติท่ีมีอยู่  อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน บันทึกระบบการท างานโดยใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ในการ
จัดท าแผน เช่น  ข้อมูล e-plan และระบบ e-laas  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหาร และ

โภชนาการ  งานรักษาความสะอาด   งานควบคุมการประกอบการค้าน่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยา
และ สารเสพติด  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอ
หมาย 
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 งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม  งาน
สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าท่ีน่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
งานด้านป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  
งานด้านส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค งานควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ  การป้องกันการติดยาเสพติดและสารเสพติด  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  งานรักษาความสะอาด 
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน  ข้อมูลต่างๆทางด้านการรักษาความสะอาด  การรักษา
สภาวะแวดล้อม  การรณรงค์  แนะน า  การก าจัดและแยกขยะ  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
ให้บริการ  ตัดสินใจแก้ไขปัญหา  ในงานด้านการรักษาความสะอาด  และการรักษาสภาวะแวดล้อม  เพื่อ
พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพควบคุมดูแล  การปฏิบัติงานรักษาความสะอาด  การรักษาสภาวะแวดล้อม 
การรณรงค์  แนะน า  การก าจัดและแยกขยะ  จัดท าโครงการ  หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมงานรักษาความสะอาด  
การรักษาสภาวะแวดล้อมการรณรงค์  แนะน า  การก าจัดและแยกขยะ   ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด  การรักษาสภาวะแวดล้อม  
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า และปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 งานธุรการ 
มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานสารบรรณของเทศบาล  งานดูแลรักษาจัดเตรียมและบริการเรื่องสถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอ านวยความ สะดวกในด้านต่าง ๆ  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ   งานจัดท าค าส่ัง  และประกาศของกอง  งานรับเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  งานด้านประชาสัมพันธ์ และ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน              งานพัฒนาบุคลากรด้าน
สาธารณสุข  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่ น และชุมชนแออัด และงานสวนสาธารณะ งานส่งเสริมอาชีพ 
และพัฒนาอาชีพ งานกลุ่มสตรี งานบริ การผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติ งานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  
    มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในเขตเทศบาล เพื่อจัดท าแผนชุมชน 
ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆงานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  และทุพพลภาพผู้ทุกข์ยาก  ขาด
แคลน  ไร้ที่พึ่งผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตใน
ครอบครัว  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ ภาคเอกชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท่ี
พิการทางร่างกาย  สมองและปัญญา  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน
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ต่างๆ  งานให้ค าปรึกษา  แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ  งานจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน
เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
การสร้างกลุ่มอาชีพ งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง 
ๆ ให้แก่ชุมชนอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชน  และงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานธุรการ 
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือของเทศบาล  และงานบันทึก
ข้อมูลต่างๆ  งานจัดท าค าส่ัง  ประกาศ  ท่ีเกี่ยวกับฝ่ายพัฒนาชุมชน งานสาธารณกุศลของเทศบาล และ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความร่วมมือ  งานควบคุมดูแลรับผิดชอบควบคุมเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์  ของฝ่ายพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง และต้ังฎีกาเบิกจ่ายใน ฝ่ายพัฒนาชุมชน ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการและบุคคลต่างๆ ช่วยงาน ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการ  เรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ
อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษาท้ังการศึกษาใน

ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียนการจัดให้
มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้ รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง   

 งานธุรการ 
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือของเทศบาล  และงานบันทึกข้อมูล
ต่างๆ  งานจัดท าค าส่ัง  ประกาศ  ท่ีเกี่ยวกับฝ่ายบริหารการศึกษา งานสาธารณกุศลของเทศบาล และ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความร่วมมือ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบควบคุมเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์  ของกอง
การศึกษา  ปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง และต้ังฎีกาเบิกจ่ายในกองการศึกษา ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการและบุคคลต่างๆ  ช่วยงาน ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการ  เรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ
อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ  งานจัดเตรียมเอกสารใช้ในการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องงานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี 
งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และด าเนินการ งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล งานศึกษาหา
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หลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นท่ีเสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลตามแผน และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานจัดท างบประมาณ 
งานจัดท างบประมาณ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร แนวทางใน

การปฏิบัติงาน  ประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและด าเนินการ การรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ การเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล 
และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยงข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัย

ปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรม 
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ด าเนินการ
เกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกหรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์และงานตราเทศบัญญัติ 
 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด าเนินการรับเรื่อง ด้านร้องเรียน - ร้องทุกข์  งานเทศบัญญัติและ

ระเบียบ กฎข้อบังคับต่างๆ  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานธุรการ 
 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ รวมถึงการควบคุมการจัดงาน

ต่างๆ  ติดต่อนัดหมาย  จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานสาร
บรรณ การรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือของเทศบาล  และงานบันทึกข้อมูลต่างๆ 
งานจัดท าค าส่ัง  ประกาศ  งานโครงการต่างๆ  ของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ  ท่ีขอความร่วมมือ 
งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการควบคุมเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์  ของฝ่ายบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติงานการจัดซื้อ/
จัดจ้าง และต้ังฎีกาเบิกจ่ายในฝ่ายบริการงานท่ัวไป  ช่วยงาน ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการ  เรื่อง
สถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอ านวย  ความสะดวกในด้านต่างๆ งานกิจกรรม ๕ ส ในโซนความรับผิดชอบ  
งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานควบคุมภายใน 
 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ ควบคุมดูแล งานตรวจสอบภายใน โดยเป็นศูนย์รวมการจัดวางระบบการ

จัดท าควบคุมภายในควบคุมดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายใน  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย        
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  ๒.  กองคลัง  
  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน     
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ    การ
จัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย          งานท างบ
ทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน  ประกอบด้วย 
  ฝ่ายบริหารงานคลัง 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ           
งานการเงินและบัญช ีและงานพัสดุและทรัพย์สิน โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้ 
  
  งานการเงินและบัญชี และระเบียบ  
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดท าทะเบียน
งบประมาณรายจ่าย  งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐาน 
ใบส าคัญคู่จ่าย งานจัดท าบัญชี และทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องทุกประเภท  งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน 
ประจ าปี และรายงานอื่น ๆ และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  งานพัสดุและทรัพย์สิน  
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานการซื้อและการจ้าง  งานการซ่อมและบ ารุงรักษา งานการจัดท าทะเบียน
พัสดุ งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  และเก็บรักษาพัสดุ งานการจ าหน่ายพัสดุ และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมาย 

  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด  

งานควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง เร่งรัด การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ งานพัฒนารายได้            งาน
จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานการรับและตรวจสอบรายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษี งาน
ตรวจสอบและจัดท าบัญชี ผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์เสียภาษี งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบ
ค าร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นงานพิจารณาประเมิน และก าหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมใน
เบ้ืองต้นเพื่อน าเสนอพนักงานเจ้าหน้าท่ี งานแจ้งผลการประเมิน          ค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและ
ช าระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษี การด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและน าส่งเงินประจ าวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานเก็บ
รักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น การวางแผนจัดเก็บรายได้ และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการก าหนดค่ารายปีของภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ีและรายได้อื่น  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร และงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ี         ได้รับมอบหมาย 

   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ  งานคัดลอกข้อมูลท่ีดิน  งานปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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งานปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีบ ารุงท้องท่ี  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  งานตรวจสอบรหัสประจ า แปลงท่ี ดิน   
งานการจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล งานจัดเก็บและบ ารุงรักษาแผนท่ี
ภาษี  งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารทเกี่ยวข้อง  งานส ารวจและตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม  งานตรวจสอบรหัสประจ าแปลงท่ีดิน  รหัสช่ือของทรัพย์สินและรหัสช่ือผู้ช าระภาษี   (ผ.ท.๔ และ 
๕)  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
งานการจัดท ารายงานประจ าเดือน  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานธุรการ 
   มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือของเทศบาล  และงาน
บันทึกข้อมูลต่างๆ งานจัดท าค าส่ัง  ประกาศ  ท่ีเกี่ยวกับกองคลัง งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเล้ียง
รับรองการประชุม  สัมมนาต่างๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานราชการและบุคคลต่างๆปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัด
จ้าง และต้ังฎีกาเบิกจ่ายในกองคลัง  ช่วยงาน ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการ  เรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ 
ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  การจ าหน่าย
ทรัพย์สินท่ีช ารุด   เส่ือมสภาพการเบิกจ่ายพัสดุ งานกิจกรรม ๕ ส ในโซนความรับผิดชอบ งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           ๓.  กองช่าง   

 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม     การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง             งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง           การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ      งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม 
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง และงานอื่น ๆ         ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน  ประกอบด้วย 

 งานวิศวกรรม  
    มีหน้าท่ีเกี่ยวกับควบคุมดูแล ตรวจสอบการท างานและแก้ไขข้อขัดข้อง ในกรปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของส่วนโยธา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี กฎหมาย  
ระเบียบและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  งานก่อสร้างท่ีมีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทท่ีได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานเทศบาลให้  ก่อสร้างถูกต้องตามแบบท่ีได้รับอนุญาต การประเมินราคา ร่วมพิจารณาก าหนด
วางแผนงานงบประมาณ  ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
การออกแบบและค านวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัยวางโครงการก่อสร้าง ให้
ค าปรึกษาแนะน าในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงาน     อุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ 
ก าแพงคันดิน โครงสร้างส าหรับรองรับถังน้ า อุโมงค์สาธารณะ    ตรวจโครงการด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและระบบการคมนาคม การขนส่งตรวจแบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นนายตรวจเขต 
ควบคุมงานก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารในเขตเทศบาล  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  



10 
 

 งานสถาปัตยกรรม 
 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้าง

อาคารงาน  บริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ งานก่อสร้างท่ีมีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทท่ี
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเทศบาลให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบท่ีได้รับอนุญาต การ   ประเมินราคา ร่วม
พิจารณาก าหนดวางแผนงานงบประมาณ  งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานก่อสร้างโดยได้รับ
อนุญาตตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นท่ีตอบปัญหาและช้ีแจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  งานสวนสาธารณะ 
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับปฏิบัติงานบ ารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ จัดตกแต่ง
สวนหย่อมท่ัวไป  จัดท าเรือนเพาะช า บ ารุงรักษาต้นไม้ตามริมถนนท่ัวไปให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมา บ ารุงรักษา
ลานหญ้า ดูแลสนามเด็กเล่น สนามหญ้า สนามกีฬา ฯลฯ  เสนอแนะทางด้านการเกษตรเบื้องต้น ตลอดจน
ค าแนะน าและเผยแพร่วิชาการการเกษตรให้แก่ประชาชน  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

 งานศูนย์เคร่ืองจักรกล 
 มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ าท าการส ารวจพื้นท่ีและโครงการป้องกัน 

น้ าท่วมขัง แผนโครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ า และแผนการดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการระบายน้ าให้มีความพร้อมท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง  การระบายน้ าและจัดต้ังงบประมาณขุดลอกคูคลอง 
คูน้ า สร้างเข่ือน สร้างท านบ  ดูแลบ ารุงรักษา  เครื่องจักร  เครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการระบายน้ าให้
พร้อมท่ีจะใช้งาน   ใช้เครื่องสูบน้ าและค านวณค่ากระแสไฟฟ้า   ดูแลเรื่องงานประปา  งานระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร งานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
 
 งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  

   มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประมาณการไฟฟ้า งานขนส่งและ
วิศวกรรมจราจร งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานในการติดต้ัง  ประกอบ  ดัดแปลง ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  และเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้า งานขยายเขตไฟฟ้า จัดตกแต่งไฟฟ้า  สถานท่ี  เวที
เกี่ยวกับงานพิธีต่างๆ  เบิกจ่าย  ควบคุมจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 งานประสาธารณูปโภค  
   มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ า ท าการส ารวจพื้นท่ีและโครงการป้องกัน
น้ าท่วมขัง แผนโครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ า และแผนการดูแล
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บ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการระบายน้ าให้มีความพร้อมท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขังการระบายน้ าและจัดต้ัง 
งบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ า สร้างเข่ือน สร้างท านบ  ดูแลบ ารุงรักษา  เครื่องจักร  เครื่องสูบน้ าและ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการระบายน้ าให้พร้อมท่ีจะใช้งาน  ใช้เครื่องสูบน้ าและค านวณค่ากระแสไฟฟ้า    
ดูแลเรื่องงานประปาปา งานระบายน้ าเพื่อการเกษตร   งานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 งานธุรการ 
  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ ภายในกองช่างดูแลเก็บเอกสาร  
ระเบียบ  ค าส่ัง  ของกองช่างให้เรียบร้อยและสามารถตรวจสอบได้  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองช่าง  
งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่าง  งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

                     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                           
                                         (นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 
                                         นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 

 


