
เทศบาลต าบล 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ 
8.บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9.หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

1.ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
5.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6.ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7.ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
8.ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
9.เทศพาณิชย์ 

อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้
เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
ตนเองดังนี้ 



๒ 

 

1.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5.การสาธารณูปการ 
6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9.การจัดการศึกษา 
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11.การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14.การส่งเสริมการกีฬา 
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18.การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
24.การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
25.การผังเมือง 
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27.การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28.การควบคุมอาคาร 
29.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
31.กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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ส านักปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้ก าหนดให้
เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและควบคุม
การปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
1. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์ และติดต่ออ านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ 
2. งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล 
3. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของส านักปลัดเทศบาล และทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของส านักปลัดเทศบาล
ต าบลวังกะ 
4. งานสารบรรณของเทศบาล  การรับ – ส่งหนังสือ  และคุมสมุดทะเบียนรับ – ส่ง คุมสมุดประกาศ , คุมสมุด
ค าสั่ง และเสนอแฟูมหนังสือตา่งๆ ของส านักปลัดเทศบาล 
5. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
6. งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานของเทศบาลหรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ(7) ช่วยงานรัฐพิธี งานราชพิธี งาน
พาณิชย์ และงานประชาสัมพันธ์ 
8. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ 
9. จัดท ารายงานการประชุมประจ าเดือนพนักงานเทศบาลและรายงานการประชุมส านักปลัด 
10. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ของความร่วมมือ 
11. งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล 
12. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
13. งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
14. งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  
2. งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก 
4. งานทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวังกะ 
๕. งานลงระบบข้อมูลต่างๆเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
๖. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร 
๗. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 
๘. งานปรับปรุงอนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและกรอบอัตราก าลัง 
๙. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ  
๑๐. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
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1๑. งานสวัสดิการ  พนักงาน/ลูกจ้าง ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานเทศบาลและขอรับ
ทุนการศึกษาลูกจ้างประจ าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กองภายในเทศบาลต าบลวังกะ 
1๒. งานการลาพักผ่อนประจ าปี และการลาประเภทอ่ืนๆ จัดท าทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจ าปีและการ
ลาประเภทอ่ืนๆ 
1๓. งานพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์และเครื่องราชย์
ต่างๆของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
๑๔. ช่วยงานการเจ้าหน้าที่ เช่น เสนอหนังสือ ถ่ายเอกสาร รับ-ส่งหนังสือของเทศบาล เป็นต้น 
1๕. งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เก่ียวกับ 
1.งานจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาประจ าปีต่างๆของเทศบาลต าบลวังกะ 
2. งานจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
3.งานขออนุมัติด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณต่างๆ 
4. งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาล 
5. งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลวังกะ 
๖. งานรัฐพิธีและราชพิธีต่างๆ 
๗. งานกีฬาและนันทนาการ 
๘. งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
1. รับแจ้งการย้ายที่อยู่ รับแจ้งการเกิด รับแจ้งการตาย 
2. ให้บริการประชาชนในการขอเลขที่บ้าน 
3. ให้บริการประชาชนในการขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน 
4. ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร 
5. งานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เก่ียวกับ 
1. งานอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับสาธารณภัยต่างๆ 
3. งานกู้ภัยต่างๆ  
4. งานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลต าบลวังกะ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖. งานธุรการและงานสารบรรณของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗. รวบรวมเอกสาร จัดท าฎีกาเบิกจ่ายของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. งานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานนิติการ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
1.จัดท าร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติของเทศบาล 
2.งานด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ต่างๆ 
3. งานจัดท าทะเบียนคุมงานเกี่ ยวกับ เรื่ องร้อง เรี ยน ร้องทุกข์ต่ างๆ ของเทศบาลต าบลวั งกะ                   
ด้านการด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
4. งานตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติด าเนินการตามเทศบัญญัติเทศบาล ก่อนการบังคับใช้ 
5. งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติต่างๆของเทศบาล 
6. งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเทศบาลหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7. ดูแลงานศูนย์ต่างๆของเทศบาลต าบลวังกะ  เช่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ , ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ , ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร , ศูนย์ยุติธรรมต าบล , ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นต้น พร้อมสรุปรายงานประจ าปี 
8. งานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
1. งานพัฒนาอาชีพของราษฎรในชุมชน 
2. จัดเก็บและส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
3. งานรับรองคณะศึกษาดูงาน 
4. การจัดท าแผนชุมชน 
5. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
6. งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
7. งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. งานจัดเตรียมข้อมูล  งานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผู้พิการ ผู้ปุวยโรค
เอดส์ ฯลฯ 
9. ดูแลสถานที่ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวังกะ 
10. ประสานงานและอ านวยความสะดวกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวังกะ 
11. งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี 
12. งานสวัสดิการของเด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลวังกะ 
13. งานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับงานท่องเที่ยว 
๒. จัดอบรมให้ความรู้ มัคคุเทศก์ 
๓. จัดท าข้อมูลข่าวสาร เอกสาร ความรู้ต่างๆเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
๔. งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลวังกะ 
๕. งานศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินงานท่องเที่ยว 
๖. ดูแลและประสานงานชมรมเรือน าเที่ยวเทศบาลต าบลวังกะ และมัคคุเทศก์น้อย 
๗. งานศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
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๘. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ เผยแพร่
ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของเทศบาล 
๙. ดูแลเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และมุมเอกสารประชาสัมพันธ์ ชั้นวางเอกสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
๑๐. เก็บรวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทศบาลต าบลวังกะ ลงสมุดคุมข่าวสารประชาสัมพันธ์และ
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๑. ดูแลเว็บไซต์และลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศต่างๆของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน 
๑๒. งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆของเทศบาลต าบลวังกะ 
๑๑. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานการศึกษา มีหน้าที่เก่ียวกับ 
1. งานวัฒนธรรม ประเพณี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. งานประสานแผนพัฒนาการศึกษา และจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
3. งานเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทางการศึกษา และทดลองวิจัยทางการศึกษา 
4. งานเผยแพร่แนะแนวการศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
5. งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ  แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน 
6. งานก ากับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
7. งานวางแผนก าหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งการ ประสานงานและตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
8. งานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กองคลัง 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร 
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ   
เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการ จัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชี          
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน 
ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย ประกอบด้วย     
ส่วนราชการภายในดังนี้ 

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เก่ียวกับ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน, คณะกรรมการตรวจสอบการ
รับเงินประจ าวัน  
2. การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งและใบสรุป  ใบน าส่งเงิน   
ให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน 
3. การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป, เงินอุดหนุนลดช่องว่าง
ทางการคลัง, ภาษีมูลค่าเพ่ิม, เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน,ภาษีธุรกิจเฉพาะ, 
ค่าภาคหลวงแร่ , ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่โอนเงินผ่านธนาคาร โดยใช้บริการ Self-Service Banking 
4. การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร 
5. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและน าส่งงานควบคุมงบประมาณ  
6. น าฎีกาท่ีงานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ (ตามเอกสารที่แนบ) 
7 การตรวจเอกสารประกอบฎีกาการจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่, ลายมือชื่อ ในใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงินหรือ
หลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 
8. การจัดท าฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ   
ให้ครบถ้วน 
9. ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดท ารายจ่ายค้างจ่าย
ตามแบบท่ีก าหนด 
10. การจัดท าเวรบริการประชาชนประจ าเดือนภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน 
11. การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบสรุปใบน าส่งเงิน ให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและ
น าฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งจัดส่งใบน าส่งเงินให้งานการเงินและบัญชีลงบัญชี 
12. การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างประจ าบุคลากรถ่ายโอน ค่ารักษาพยาบาล
บุคลากรถ่ายโอน ท าใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 

 13. การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินค่าใช้จ่าย ๕% เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
เทศบาล ภายในก าหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 
14. การน าส่งเงินสมทบกงทุน กบท. กสท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
15. การน าส่งช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย กสท. ภายในธันวาคมของทุกปี 
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16. การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดท าส าเนาคู่ฉบับ และตัวจริงให้เก็บไว้
กับฎีกาเบิกเงิน ส าเนาแยกแฟูมไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว 
ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือด าเนินการน าออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
17. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการค่าเล่าเรียนบุตร เงินส ารองจ่าย   
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันท าการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากกอง/ฝุายต่างๆ 
18. น าใบส่งลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ 
19. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรได้รับมาจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี น ามาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงิน) น าใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับโอนเงินต่างๆ) แล้วน ามาลงทะเบียนเงินรายรับ 
20. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าทุกวัน ที่มีการับ-จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
และผู้บริหารทราบทุกวัน 
21. การจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ  
๒๒. จัดท ารายงานต่างๆ  
๒๓. การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่  
๒๔. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
๒๕. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ผด.๑, ผด.๒, ผด.๓, ผด.๕ 
และรายงานแบบผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง 
๒๖. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม
แผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย 
๒๗. จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุ ต้องทวงถามติดตาม
เมื่อครบก าหนดคืน 
๒๘. แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้การ
ได้และจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
๒๙. น าฎีกาที่ส านัก/กอง ส่งมาขอเบิกเงิน ลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้เบิกแล้วตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับ ส านัก/กอง ที่ขอเบิกหรือไม่ หากพบว่าวงเงินงบประมาณคงเหลือถูกต้องไม่
ตรงกัน ให้รีบแจ้ง ส านัก/กอง ผู้ขอเบิกเงิน ตรวจสอบให้ถูกต้องกรณีมีเงินงบประมาณคงเหลือคงเหลือไม่
เพียงพอ ให้ส่งเรื่องคืน ส านัก/กองเจ้าสังกัดด าเนินการต่อไป 

กรณีตรวจสอบพบว่างบประมาณใกล้หมด ให้รับแจ้งส านัก/กอง เจ้าของงบประมาณ และแจ้ง   
ส านักปลัด ฝุายแผนงานงบประมาณด าเนินการต่อไป 
๓๐. ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี           
ที่เกี่ยวข้องของฎีกาที่ส านัก/กอง ส่งขอเบิกเงินแล้วลงชื่อรับรองความถูกต้องในฐานะผู้ตรวจสอบฎีกาและ
ควบคุมงบประมาณ 
๓๑. ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายหรือไม่ และประสานงานกับส านัก /กอง และฝุาย
แผนงานงบประมาณ ส านักปลัดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเบิกจ่าย ตามแผนงาน/โครงการ 
๓๒. ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายได้รับในภาพรวมของเทศบาลฯ กับฝุายแผนงาน งบประมาณ ส านัก
ปลัด ในทุกไตรมาส ว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือและรายได้รับถูกต้องตรงกันหรือไม่ ส าหรับกรณีใกล้สิ้น



๙ 

 

ปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการเบิกจ่ายเพ่ือสอบทานความถูกต้อง 
ปูองกันการเบิกจ่ายเงินเกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายผิดแผนงานโครงการ 
๓๓. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามค าสั่งโดยเคร่งครัด หากมีข้อขัดข้อง
หรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งผู้อ านวยการกองคลังทราบในเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้นไปทราบต่อไป 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
1. จัดเก็บรายได้ท่ีเทศบาลต าบลวังกะ จัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท รับเงินรายได้ ออกใบเสร็จพร้อมทั้ง
น าใบส่งเงินฯ สรุป โดยประสานงานกับงานการเงินเรืองการรับโอนต่างจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นน ามารวมในใบน าส่งเงินก่อนส่งให้งานการเงินกรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนน าฝากธนาคาร
และส่งหลักฐานให้งานการบัญชี เพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาช าระค่าภาษีทุกประเภทกับ 
ทะเบียนคุมลูกหนี้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบัน มีการจ าหน่า ยชื่อลูกหนี้ลงเล่มที่ เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน และวันที่ช าระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
3. งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุดจัดท ารายงานการประชุม 
จัดท าแผนที่ภาษี รายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค เพ่ือก าหนดอัตรในการจัดเก็บภาษีทุกปี 
4. จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และมีการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง 
5. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องที่ กิจการค้า         
น่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ าประปา 
6. งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน เช่น ค่าขยะ ให้หมดไปโดยไม่มีค้างหรือมีรายการต้องตัด
มาตราน้ า ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างช าระ 
7. จัดท า ภบท. ๑๙ บัญชีงบหน้าและงบรายละเอียด เป็นประจ าทุกเดือนพร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงิน 
ให้ถูกต้องตรงกัน 
8. งานจัดท าทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
9. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

กองช่าง 

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับ
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง    
การควบคุมและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่และน้ ามันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑. งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
๒. งานไฟฟูาสาธารณะ  งานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  งานประปา 
๓. การระบายน้ า  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  การบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ า  ท าการส ารวจพ้ืนที่และ
โครงการปูองกันน้ าท่วมขัง 
๔. การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ  แผนโครงการล้างท่อระบายน้ าและแผนการดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ า  อุปกรณ์เกี่ยวกับการรางระบายน้ าให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขังการระบายน้ าและจัดตั้งงบประมาณขุด
ลอกคูคลอง คูน้ า สร้างเขื่อน เป็นต้น 
๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

งานวิศวกรรม มีหน้าที่เก่ียวกับ 
1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน  งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน  งานก่อสร้าง และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
สาธารณะ 
2. งานเกี่ยวกับแผนงานปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล  การควบคุมและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนการรักษา   
การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง 
3. การส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและ
เขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไป  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. งานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบต่างๆ  งานก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.  
๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง การขุดดิน - ถมดิน ตามพ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน  
รวมตลอดถึง  เรื่องร้องเรื่องและเรื่องอ่ืน  ๆ  ในเขตเทศบาล 
๕. งานธุรการรับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ–ส่งต่าง ๆ ของกองช่าง 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เก่ียวกับ 
๑. งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
๒. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
๓. งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



๑๑ 

 

๔. งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
๕. งานสุขาภิบาลโรงงาน/งานอาชีวอนามัย 
๖. งานจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
๗. งานปูองกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ 
๘. งานควบคุมแมลงและพานะน าโรค 
9.   งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 
10. งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด 
11. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
12. งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ปุาที่น ามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยตามธรรมชาติ 
13. งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดต่อโรค 
14. งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
15. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
16. งานปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายจากสัตว์ 
17. งานรายงานข้อมูลสถิติและการวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตว์แพทย์งานการประปา มีหน้าที่เก่ียวกับ 

งานการประปา มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
1. งานควบคุมการผลิตน้ าประปาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดท าสะอาดบริการ ประชาชน บริการผู้ใช้น้ า
ของการประปา 
๒. งานตรวจสอบ ควบคุม รายได้ รายจ่าย พัสดุ   ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินของที่ท าการประปา ตลอดจน
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
3. งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
 

 


