ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรือ่ ง การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
…………………………….
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2545 ข้ อ
252,253,254,255,257 และข้อ 258 ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
(ก.ท.จ.นม.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงประกาศกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น
หน้ าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่ว น
ราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 1 ฝ่าย คือ
1.1 ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานธุรการ งานสารบรรณ
3. งานการเจ้าหน้าที่
4. งานนิติการ
5. งานส่งเสริมการเกษตร
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. งานพัฒนาชุมชน
8. งานประชาสัมพันธ์
9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. งานกิจการสภา
11. งานอื่นที่ไม่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกองใด
2. กองคลัง มี ภ าระหน้ าที่ เกี่ ย วกับ งานการจ่ าย การรับ การนำส่ งเงิน การเก็ บ รัก ษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ
บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชี
ทุกประเภท ทะเบี ยนคุมรายได้และรายจ่ ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน
ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย คือ
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัสดุและทรัพย์สิน
/ 2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้

- 2 2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานพัฒนารายได้
2. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
3. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน
แผนด้านวิศวรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม
การบำรุ งรั กษาเครื่ อ งจั ก รกลและยานพาหนะ งานเกี่ย วกับ แผนงาน ควบคุม เก็บ รักษา การเบิ ก จ่ายวัส ดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
3.1 ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานสาธารณูปโภค
2. งานศูนย์เครื่องจักรกล
3. งานสวนสาธารณะ
3.2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานวิศวกรรม
2. งานสถาปัตยกรรม
3. งานผังเมือง
3.3 ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานกิจการประปา
2. งานบริการและซ่อมบำรุง
3. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพอนามัย การ
ป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย คือ
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. งานรักษาความสะอาด
3. งานส่งเสริมสุขภาพ
4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
5. กองการศึกษา มีภารหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย การปฏิบัติงานทางการศึกษา การวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา
/มาตรฐาน……..

- 3 มาตรฐานสถานศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไป
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย คือ
5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. งานการศึกษาและปฐมวัย
2. งานงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
3. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
4. งานกีฬาและนันทนาการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

( นางสายเรียม เดโชสินสวัสดิ์ )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

