สํานักปลัดเทศบาล

ฝ่ ายอํานวยการ

ฝ่ ายปกครอง

- งานธุรการ

- งานทะเบียนราษฎร

- งานการเจ้ าหน้ าที่

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานส่งเสริ มการท่องเที่ยว

- งานรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คง

สํานักปลัดเทศบาล
๑. ฝ่ ายอํานวยการ มีหน้ าทีค่ วบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าทีง่ านธุรการ งานการเจ้ าหน้ าที่
และงานส่งเสริ มการท่องเที่ยว

๑.๑ งานธุรการ มีหน้ าทีเ่ กี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรี ยมและให้ บริ การเรื่ องสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ การติดต่อ
และอํานวยความสะดวกในด้ านต่างๆ
(๓) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริ หาร และพนักงานเทศบาล
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
(๕) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๖) งานขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เหรี ยญจักรพรรดิมาลาและผู้ทําคุณประโยชน์
(๗) งานเกี่ยวกับการเลือกตัง้

(๘) งานจัดทําคําสัง่ และประกาศของเทศบาล
(๙) งานรับเรื่ องราวร้ องทุกข์และร้ องเรี ยน
(๑๐) งานแจ้ งมติ อ.ก.ท. วิสามัญ อ.ก.ท. จังหวัด และ อ.ก.ท. เทศบาล ให้ กองหรื อฝายต่างๆ
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย

๑.๒ งานการเจ้ าหน้ าที่ มีหน้ าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริ หารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้ าง
(๒) งานบรรจุแต่งตัง้ โอนย้ าย และเลือ่ นระดับ
(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๔) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัตคิ ณะผู้บริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้ าง
(๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริ หารงานบุคคล
(๖) งานประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
(๗) งานขออนุมตั ิปรับปรุงตําแหน่งและอัตรากําลัง
(๘) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึ กอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ
การขอรับทุนการศึกษา
(๙) งานพิจารณาเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนพนักงานและลูกจ้ าง การให้ บําเหน็จความชอบเป็ นกรณีพิเศษ
(๑๐) งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้ าง
(๑๑) งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่นๆ
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๑.๓ งานส่งเสริ มการท่องเที่ยว มีหน้ าที่เกี่ยวกับ
(๑)

งานส่งเสริ มและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล

(๒)

งานควบคุมกิจการการบริ การท่องเทีย่ วภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอืน่

(๓)

งานต้ อนรับ แนะนํา อํานวยความสะดวกและบริ การนําเที่ยว รวมทังดํ
้ าเนินธุรกิจ
การท่องเที่ยว

(๔)

งานประชาสัมพันธ์ ให้ คําแนะนําเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรื อกิจการที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

(๕)

งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริ การท่องเทีย่ ว ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานทางการท่องเทีย่ ว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และทีม่ ีอยูแ่ ล้ ว

(๖)

งานกําหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทังตรวจสอบประเมิ
้
นผลและให้ คาํ แนะนํา
ปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ เป็ นไปตามแผน

(๗)

งานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย

๒. ฝ่ ายปกครอง มีหน้ าทีค่ วบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของงานทะเบียนราษฎร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความมัน่ คง

๒.๑ งานทะเบียนราษฎร มีหน้ าที่เกี่ยวกับ
(๑)

งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

(๒)

งานจัดเตรี ยมการเลือกตังและดํ
้
าเนินการเลือกตัง้

(๓)

งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย

๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้ าทีเ่ กี่ยวกับ
(๑)

งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(๒)

งานป้องกันและระงับอัคคีภยั

(๓)

งานวิเคราะห์และพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทังดํ
้ าเนินการ

ด้ านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น
เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๔)

งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรี ยมและอํานวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยต่างๆ

(๕)

งานจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๖)

งานฝึ กซ้ อมและดําเนินการตามแผน

(๗)

งานเกี่ยวกับวิทยุสอื่ สาร

(๘)

งานฝึ กอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๙)

งานอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย

๒.๓ งานรักษาความสงบเรียบร้ อยและความมัน่ คง มีหน้ าทีเ่ กี่ยวกับ
(๑)

งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทังการค้
้
าที่นา่ รังเกียจ
และอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

(๒)

งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง

(๓)

งานศึกษาและวิเคราะห์ขา่ วเพื่อเสนอแนะวางแผน หรื อโครงการที่เกี่ยวข้ องกับความมัน่ คงแห่งชาติ

(๔)

งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบร้ อยและความมัน่ คง

(๕)

งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึ กอบรมลูกเสือชาวบ้ าน ฯลฯ

(๖)

งานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย

