
 

         

ประกาศเทศบาลต าบลอุทัย 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล         

และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
***************************** 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหาร  และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และกิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  โดยก าหนดให้เทศบาล  ประกาศโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเทศบาลต าบลอุทัย        
จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  15  และ  23  วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2564  จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลอุทัย  ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลอุทัย  เรื่อง  การก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ วิธีการบริหาร  และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล        
ในเทศบาล 

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่เทศบาลต าบลอุทัยประกาศใช้เป็นต้นไป 

3. เทศบาลต าบลอุทัย มีส่วนราชการดังนี้ 
3.1 ส านักปลัด  
3.2 กองคลัง 

3.3 กองช่าง 

3.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.5 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

3.6 กองการศึกษา  
3.7 กองสวัสดิการสังคม  
3.8 หน่วยตรวจสอบภายใน 

  4. ให้ส่วนราชการ ข้อ 3.1 – 3.7 มีฐานะเป็นกอง และส่วนราชการ ข้อ 3.8 มีฐานะต่ ากว่ากอง
หรือเทียบเท่ากอง  ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลอุทัย 

 

                                ประกาศ    ณ    วันที่   27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 

    (นายอรรถพร  บุญจิตรากุล) 
             นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย 
 

 

…………............ปลดัเทศบาล 
........................หน.ส านักปลัดฯ 
........................หน.ฝ่ายอ านวยการ 
........................งานการเจ้าหน้าท่ี 
…..…........………จนท./พิมพ์ 



 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลอุทัย 
เรื่อง  การก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล  

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

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  ก าหนดกอง ส านัก  หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ.2563 โดยก าหนดให้เทศบาล ก าหนด กอง หรือส่วนราชการ          
ที่จ าเป็น ให้สอดคล้องกับ ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเทศบาลต าบลอุทัย         
จึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  15  และ  23 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในการประชุมครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2564  จึงประกาศก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล  
ของเทศบาลต าบลอุทัย  ดังนี้ 

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลต าบลอุทัย   เรื่อง  การก าหนดกอง หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล 
 2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เทศบาลต าบลอุทัย ประกาศใช้เป็นต้นไป 

 3. ให้เทศบาลต าบลอุทัย  มีกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ดังนี้ 

1. ส านักปลัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์   
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสงานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริม
การเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์  งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจ าตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วน
ราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติ  ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   โดยมีโครงสร้างงานในส านักปลัด ดังนี้ 

1.1  ฝ่ายอ านวยการ 
   1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่ 

   1.1.2 งานนิติการ         
 

 /ฝ่ายปกครอง... 
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1.2  ฝ่ายปกครอง 
   1.2.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.2.2 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 
  1.3  งานบริหารงานทั่วไป 

    

 2. กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงินการรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงินงานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี   งานตรวจสอบบัญชี         
ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน ๆ  งานจัดท าหรือช่วยจัดท า
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุม
เงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับ  
การจัดซื้อ จัดจ้างจัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภทงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
และทรัพย์สิน  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้ 

   2.1 งานบริหารงานทั่วไป 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.5 งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์ 

 

 3 กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ
ราคา งานจัดท าราคากลาง  งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปีงาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ  ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการ
ประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดท าทะเบียนควบคุมการ
จัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการด้านวิศวกรรมตา่ง ๆ งานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้ 

 3.1  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   3.1.1 งานสาธารณูปโภค 

    3.2 งานบริหารงานทั่วไป 
 

/กองสาธารณสุขฯ... 
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 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า  
วิจัย วิเคราะห์และจัดท าแผนงานต้านสาธารณสุข  งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานคุ้มครองผู้บริโภค  
งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม  งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์                
งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์  งานการแพทย ์ งานการแพทย์ฉกุเฉิน  งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค   งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ  งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมาย
สาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบ าบัด งานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย  งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด  งานบริการและพัฒนาระบบจัดการ
มูลฝอย  งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข  งานป้องกันและบ าบัด การติดสารเสพติด  งานสัตวแพทย์  งานศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  วิเคราะห์ ก าหนดมาตรการและแผนด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม  งานจัดท าและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  งานณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม        
งานวางแผนและจัดท าแผนด าเนินงานด้านการเฝ้ระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บ าบัด   
ตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทาง
วิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

4.1 งานบริหารงานทั่วไป 
4.2 งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
4.3 งานส่งเสริมสุขภาพ 
4.4 งานรักษาความสะอาด 

                        5. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล  งานจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น  งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ  งานสนอแนะขอรับการจัดสรรงินอุดหนุนของทศบาล  งานจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ            
งานประชาสัมพันธ์  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล  งานสารสนเทศ งานจัดท าและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ดังนี้ 

  5.1  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   5.1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   5.1.3  งานประชาสัมพันธ์ 

5.2  งานบริหารงานทั่วไป 
/กองการศึกษา... 



 

-4- 
   

 6. กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา 
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน     
งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด 
งานพิพิธภัณฑ์  งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน      
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย      
โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ดังนี้ 

  6.1  ฝ่ายบริหารการศึกษา 
   6.1.1  งานบริหารการศึกษา 

6.2  งานบริหารงานทั่วไป 
 

 7. กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนา
สังคม  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม     
การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน         
งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่รอน      
ไร้ที่พ่ึง ถูกท าร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย   งานสงเคราะห์
ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยา   
งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในกองสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

  7.1  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
   7.1.2  งานพัฒนาชุมชน 

7.2  งานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

/หน่วยตรวจสอบภายใน... 
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 8. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงิน
ทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบ ติดตามและการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรขอส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ  และ
ผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างงานในหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

    
  ประกาศ  ณ  วันที่  27   กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

 
 

    (นายอรรถพร  บุญจิตรากุล) 
            นายกเทศมนตรีต าบลอุทัย 
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