ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล
เทศบาลตาบลแม่สรวย มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องรวม ทั้งความต้องการของราษฎร นโยบายของฝ่ายบริหาร พิจารณาจากจุดแข็งจุดอ่อน ศักยภาพและ
โอกาสของเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงราย แผนพัฒนาอาเภอแม่สรวยและแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สรวย การพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สรวย
เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน ซึ่งการพัฒนาจะ
เจริญก้าวหน้าจะสมบูรณ์ได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจัง เทศบาลได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัย การ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้น ที่ความรับ ผิดชอบของเทศบาล ให้ มีส่ วนร่วมในการพัฒ นาท้องถิ่นทุกด้านการ
พัฒนาเทศบาลจะสมบูรณ์ได้จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง เทศบาลตาบลแม่สรวยยังเน้นให้คน
เป็ น ศูนย์ กลางของการพัฒ นา นอกจากนี้ ยั งได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
สนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้าน
การพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพั ฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองในท้องถิ่น การวิเคราะห์ ภารกิจ อานาจ
หน้าที่ ตามพระราช-บัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นของเทศบาล เทศบาลใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย
ทั้งนี้ เพื่ อให้ ทราบว่าเทศบาลมีอานาจหน้ าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญ หาในเขตพื้นที่ได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนินการตาม
ภารกิจของเทศบาล ตามหลัก SWOT เทศบาลตาบลแม่สรวย กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถ
กาหนดแบ่งภารกิจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยแยกเป็นด้านตามภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(2) การจัดให้มีการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(3) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(4) การควบคุมอาคาร
(5) การสาธารณูปการ
(6) การผังเมือง การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
(7) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(8) การจัดให้มีตลาด
(9) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(10)การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การจัดการศึกษาให้ทั่วถึง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
(2) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(4) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
(5) การป้องกัน บาบัดโรคและการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(7) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ
(8) ให้มีตลาด และที่จอดรถ
(9) ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน
(10) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(11) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(12) จัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(13) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(14) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(15) การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(๑๖) จัดให้มีสวนสาธารณะ ที่พักผ่อนหย่อนใจ

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกัน
และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(3) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(4) จัดให้มีที่จอดรถ ศาลารอรถ
(5) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
(7) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่ องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(2) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(3) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและกิจการสหกรณ์
(5) ส่งเสริม สนับสนุน อบรมให้คาแนะนา การประกอบอาชีพของราษฎร
(6) ให้มีตลาดกลางในการจาหน่ายสินค้า จัดลานร้านค้าชุมชน
(7) จัดหาแหล่งเงินทุนให้กับราษฎร
(8) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน
5.5 ด้านบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) การจัดการระบบบาบัดน้าเสีย
(3) การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) การจัดการมลพิษต่าง ๆ
(5) การรักษาความสะอาดของถนนหนทาง ทางเดินเท้าและที่สาธารณะ ร
(6) การจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
(7) การจัดให้มีห้องน้าสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ
(8) การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) ส่งเสริมบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี งาม
ของท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมการกีฬา การทานุบารุงศาสนา การส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี
(3) บารุงรักษาศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ
(4) ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
(5) การจัดการศึกษา
5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) การประสาน สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานอื่นทั้ง
ภาครัฐเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(5) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาล สามารถจะ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลตาบลแม่สรวยได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคานึ งถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบกับ การดาเนินการของ
เทศบาล โดยต้องสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นา
จังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริห ารเทศบาลเป็น
สาคัญ เพื่อให้มีศักยภาพการพัฒนา ทั้งนี้เทศบาลจะต้องมีกรอบอัตรากาลังที่สมบูรณ์
และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

ประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย
เรื่อง กาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
( รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 )
……………………………………………………………

ด้วยแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๓) ของเทศบาลตาบลแม่สรวย
ครบระยะระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
ดังนั้น อาศัยอานาจตามข้อ 16(๕) ของประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 2545 ประกอบกับหนังสือ
สานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 2560 ประกอบกับ มติ ก.ท.จ
เชียงราย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 2560 จึงกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ของเทศบาลตาบลแม่สรวย รายละเอียดปรากฏ
ตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 25๖๐

(ลงชื่อ)
( นายอาคม จันต๊ะมา )
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สรวย

บัญชีกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
( แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย ลงวันที่
กันยายน 2560 )
ที่ กอง / ส่วนราชการ
1. สานักปลัดเทศบาล

อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
สานักปลัดเทศบาล มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาร่างเทศบัญญัติ งานประชุมสภาเทศบาล การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร งาน
เลือกตั้ง งานทะเบียนราษฎร งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานแผนและงบประมาณ งานทะเบียนราษฎร งานการประชุม งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานรัฐพิธี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพ งานสนับสนุนกิจกรรมเด็กและสตรี การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คาปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๗ งาน คือ
- งานธุรการ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ สารบรรณ การจัดทาทะเบียนสมาชิกสภา งานกิจการสภา งานประชาสัมพันธ์ งานรัฐพิธี และงานเลือกตั้ง
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานนิติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดาเนินการทางคดีของเทศบาล งานศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา การจัดทาคาสั่งและประกาศต่าง ๆ การแจ้งมติ
และคาสั่งต่าง ๆ การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่อนระดับ การสอบแข่งขันสอบคัดเลือกและการคัดเลือก การจัดทาทะเบียนประวัติและบัตร
ประวัติของบุคลากร การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่ งและอัตรากาลัง การพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน การให้บาเหน็จความชอบ งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง การลาทุกประเภท และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานวิชาการ งานนโยบายของเทศบาล งานจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ปี และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาล งานข้อบังคับงบประมาณ งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์เด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพ
และข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมเด็กและสตรี งานพัฒนากลุ่มอาชีพ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานอานวยการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเห ลือฟื้นฟู งานกู้ภัย และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ การแจ้งเกิด แจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการ การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

บัญชีกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
( แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย ลงวันที่
กันยายน 2560 )
ที่ กอง / ส่วนราชการ
๒. กองคลัง

อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
กองคลัง มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล การหักภาษีเงินได้และนาส่งภาษี การ
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน งบทรัพย์สิน งบโครงการ เงินสะสม งานจัดทาบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ -รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การ
จัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทาและตรวจสอบบัญชีและรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รว มถึงงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน
- งานการเงินและบัญชี มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษี
เงินได้และนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงินคงเหลือประจา วัน งานจัดทาบัญชีทุก
ประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ งานจัดทางบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม และงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สิน งานจัดทา/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุม
และเร่งรัดรายได้ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยาน
พาหนะ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัญชีกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
( แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย ลงวันที่
กันยายน 2560 )
ที่ กอง / ส่วนราชการ
๓. กองช่าง

อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
กองช่าง มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้า งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุม
อาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้า งานควบคุมการก่อสร้าง การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานแผนง านด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานซ่อมบารุงในกิจการประปา จัดทาทะเบียน
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
- งานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ สารบรรณ (รับ-ส่ง จัดทา ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของกองช่าง) งานจัดทาฎีกาเงินเดือน ฎีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกองช่าง งานบริการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานสาธารณูปโภค มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่
เส้นทางคมนาคม การเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของทางอาคาร ดาเนินการสารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ
สังคมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตสารวจ เพื่อการวางผังเมือง งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งาน
ระบายน้า งานจัดตกแต่งสถานที่ งานเจาะสารวจและทดสอบในภาคสนาม งานให้คาปรึกษาแนะนาด้านสถาปัตยกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง
ด้านสถาปัตยกรรม ตามกฎหมาย งานงบประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม งานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัญชีกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
( แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย ลงวันที่
กันยายน 2560 )
ที่ กอง / ส่วนราชการ
๔. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
- งานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ สารบรรณ (รับ -ส่ง จัดทา ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของกองสาธารณสุขฯ) งานจัดทาฎีกาเงินเดือน
ฎีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกองสาธารณสุขฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติด ต่อ งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัญชีกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
( แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย ลงวันที่
กันยายน 2560 )
ที่ กอง / ส่วนราชการ
๕. กองการศึกษา

อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
กองการศึกษา มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธ ยาศัย เช่นการจัด
การศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ งานรวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 2 งาน คือ
- งานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ สารบรรณ (รับ-ส่ง จัดทา ตอบรับ จัดเก็บ หนังสือราชการของกองการศึกษา) งานจัดทาฎีกาเงินเดือน ฎีกา
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกองการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอานาจหน้าที่และความรั บผิดชอบเกี่ยวกับ งานสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กงานสนับสนุนกิจการศาสนา งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น งานสันทนาการ งานแผนงานและวิชาการ ส่งเสริมการศึกษา
งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศึกษาปฐมวัย งานบริหารจัดการสถานศึกษา งานข้อมูลการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัญชีกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
( แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย ลงวันที่
กันยายน 2560 )
ที่ กอง / ส่วนราชการ
๖. กองประปา

อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
กองประปา มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแล กระบวนการผลิตและการจาหน่ายน้าประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับ
การงบประมาณรายได้ รายจ่าย บัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุ งข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา งานรวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ
- งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การบิกจ่าย การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานทะเบียนคุมเงินรายได้
รายจ่าย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้าประปาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานผลิตและบริการ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมดูแล กระบวนการผลิตและการจาหน่ายน้าประปา การติดตั้งประปา การบริ การจัดเก็บค่า
น้าประปาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัญชีกาหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามกรอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
( แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย ลงวันที่
กันยายน 2560 )
ที่ กอง / ส่วนราชการ
อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทาประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้รับ
มอบหมาย

