ประกาศเทศบาลตาบลแม่อาย
เรื่อง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลแม่อาย
***************************
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
เรื่ อง กาหนดกอง สานัก หรือส่ว นราชการที่เรียกชื่ ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยกาหนด ให้ เทศบาล
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว นั้น
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลแม่อาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง อาศัยอานาจ
ตามมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
ประกาศกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตาบลแม่อาย ดังนี้
1. ประกาศฉบับนี้ เรียกว่า ประกาศเทศบาลตาบลแม่อาย เรื่อง กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่ว น
ราชการของเทศบาลตาบลแม่อาย
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
3. ให้เทศบาลตาบลแม่อาย มีกองและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังนี้
(1) สานักปลัดเทศบาล
มีห น้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบเกี่ ยวกับ งานราชการทั่ว ไปของเทศบาล งานเลขานุ การของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่อ งเที่ยว งานส่งเสริม
การเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล
สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(2) กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิ น งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีก าทุก ประเภท งานการจัด ทาบัญ ชี งานตรวจสอบบั ญชี ทุกประเภท
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และ
รายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลองประจาเดือนและประจาปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหา งานทะเบีย นคุม งานการจ าหน่ าย พัส ดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสั ญญาทุก
ประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-2(3) กองช่าง
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานส ารวจ งานออกแบบและเขี ย นแบบ งานประมาณราคา
งานจัดทาราคากลาง งานจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทาทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้า งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
งานปรั บ ปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทาแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุงประจาปี งานควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุ ง งานจั ดทาประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทา ทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งาน
เกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ
เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ
ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีห น้ า ที่รั บ ผิ ดชอบเกี่ย วกั บ งานการศึ กษา ค้ นคว้า วิ จัย วิ เ คราะห์ แ ละจัด ท าแผนงานด้ า น
สาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ งานสุขาภิบ าลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้ บริโ ภค งานให้ บริการด้านสาธารณสุ ข
งานเภสั ช กรรม งานพยาธิ วิ ท ยา งานรั ง สี วิ ท ยา งานวิ ช าการทางการแพทย์ งานวิ เ คราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์
งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล งานบริห ารสาธารณสุข งานส่ งเสริมปูองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลั กประกันสุ ขภาพ
งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย
งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบาบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันต
สาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข
งานปูองกันและบาบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กาหนดมาตรการและแผน
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์
และการฝึกอบรมสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทาแผนดาเนินงานด้านการเฝูาระวัง ควบคุม
มลพิษทางน้า อากาศ และเสียง งานเฝูาระวัง บาบัด ตรวจสอบคุณภาพน้า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) กองการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา
ปฐมศึ กษา มัธ ยมศึก ษา และอาชีว ศึก ษา งานบริ ห ารวิ ช าการด้า นการศึก ษา งานโรงเรีย น งานกิ จการนัก เรี ย น
งานการศึ ก ษาปฐมวั ย งานขยายโอกาสทางการศึ กษา งานฝึ ก และส่ ง เสริ ม อาชีพ งานห้ อ งสมุด งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการ
ศึก ษา ลู ก จ้ า ง และพนั กงานจ้ าง สั ง กั ดสถานศึก ษาและศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก กรณี ยั ง ไม่จั ด ตั้ ง กองการเจ้ า หน้ า ที่
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-36. หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งานการตรวจสอบความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลั ก ฐานการเงิ น การบั ญ ชี งานตรวจสอบการสรรหาพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น การเก็ บ รั ก ษาพั ส ดุ และทรั พ ย์ สิ น
งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าแนะน าแนวทางแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านแก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง งานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ ส่ว นราชการตามข้อ 1 - 5 มีฐานะเทียบเท่ากอง และส่ วนราชการ ข้อ 6 มีฐานะต่ากว่ากอง
ขึ้นตรง ต่อปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

(นายสมหมาย คงตาล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย

