ฝ่ายบริหาร ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร
นายสมพงษ์ เทพไหว
นายกเทศมนตรี ตาบลหล่ายงาว

นายชาญสมร ศรี ไกรรส

นายจันทร์ ทอง วงศ์ชยั

รองนายกเทศมนตรี ตาบลหล่ายงาว

รองนายกเทศมนตรี ตาบลหล่ายงาว

ภญ.สนธยา สุ ทธิ แสน
เลขานุการนายกเทศมนตรี ตาบลหล่ายงาว

นายสุ ทศั น์ ยาละ
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี ตาบลหล่ายงาว

ฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมหวัง รักลีน
ประธานสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว

นายบัญชา ชัยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว

นางภัชนิดา ไกยสวน
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว

นายวิรัตน์ สุ วรรณทา

นายสมคิด วงศ์ชยั

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เขต 2

นายเสถียร ขันทะ

นายบรรจง วงศ์ชยั

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เขต 2

นายสุ รัตน์ อินเทพ

นายเสนีย ์ วงศ์ชยั

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เขต 2

นายวันชัย ภูมิภาคิน

นางสาวนภาพร สมศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เขต 2

นางสาวปั ทมพร บุดแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหล่ายงาว เขต 1

ส่วนงานราชการ
ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานแผนและงบประมาณ
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานธุรการ
5. งานพัฒนาชุมชน
6. งานการเจ้าหน้าที่
7. งานส่งเสริมสุขภาพ

กองคลัง
๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานธุรการ

กองช่าง
๑. งานวิศวกรรม
๒. งานสาธารณูปโภค
3. งานธุรการ

กองการศึกษา
๑. งานแผนและโครงการ
2. งานการศึกษาปฐมวัย
3. งานธุรการ

โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี(พ.ศ.2564 – 2566)
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลหล่ายงาว ลงวันที่ 1 กันยายน 2564)
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั
สานักปลัดเทศบาล
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานแผนและงบประมาณ
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานธุรการ
5. งานพัฒนาชุมชน
6. งานการเจ้าหน้าที่
7. งานส่งเสริมสุขภาพ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
สานักปลัดเทศบาล
- งานราชการทั่วไปของเทศบาล
- งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรี
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานเลือกตั้ง
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการ
- งานบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
และพนักงานจ้าง
- งานการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล
- งานจัดทางบแผนพัฒนาเทศบาล
- งานงบประมาณ
- งานจัดทาข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงสร้าง
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
- งานอนามัยสิง่ แวดล้อม
- งานให้บริการด้านสาธารณสุข
- งานหลักประกันสุขภาพ
- งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
- งานบริการรักษาความสะอาด
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย

หมายเหตุ
เพิ่มงานให้สอดคล้องกับ
ชื่อตามบัญชีโครงสร้าง
ส่วนราชการและอานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั
กองคลัง
๑. งานการเงินและบัญชี
๒. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานธุรการ

กองช่าง
๑. งานวิศวกรรม
๒. งานสาธารณูปโภค
3. งานธุรการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
กองคลัง
- งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
- งานนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน
- งานการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท
- งานการจัดทาบัญชี
- งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น
- งานจัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ
- งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง
- งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานทางบทดลองประจาเดือนและประจาปี
- งานการจัดสรรเงินต่าง
- งานทะเบียนคุม
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
- งานการจาหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง
- งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
- งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
- งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ
กองช่าง
- งานสารวจ
- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานประมาณราคา
- งานจัดทาราคากลาง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร
แหล่งน้า
- งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง
- งานสาธารณูปโภค
- งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
- งานธุรการ

หมายเหตุ
เพิ่มงานให้สอดคล้องกับ
ชื่อตามบัญชีโครงสร้าง
ส่วนราชการและอานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

เพิ่มงานให้สอดคล้องกับ
ชื่อตามบัญชีโครงสร้าง
ส่วนราชการและอานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
กองการศึกษา
๑. งานแผนและโครงการ
2. งานการศึกษาปฐมวัย
3. งานธุรการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
กองการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานพัฒนาการศึกษา
- งานแผนและโครงการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานศึกษานิเทศก์
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
- งานนวัตกรรมทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- การจัดการศึกษาปฐมวัย
- งานธุรการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
- งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ
เอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน
การบัญชี
- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สนิ การเก็บ
รักษาพัสดุและทรัพย์สนิ
- งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ
เทศบาล
- งานตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
- งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ
ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่าง
- งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
- งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน
- งานธุรการ

หมายเหตุ
เปลี่ยนชื่องานให้
สอดคล้องกับชื่อตาม
บัญชีโครงสร้างส่วน
ราชการและอานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

-กาหนดส่วนราชการ
หลักให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างส่วนราชการ
และอานาจหน้าที่ของ
เทศบาล
-กาหนดชื่องานให้
สอดคล้องกับชื่อตาม
บัญชีโครงสร้างส่วน
ราชการและอานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

ที่
1

2

บัญชีอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลหล่ายงาว ลงวันที่ 1 กันยายน 2564)
กอง / ส่วนราชการ
อานาจหน้าที่
หมายเหตุ
สานักปลัดเทศบาล
มีหน้ าที่ความรั บผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งาน
เลขานุ ก ารของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล
งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเลือกตั้ง งานนิติการ
งานประชาสั มพันธ์ งานธุ รการ งานบริหารบุ คคลของพนักงานเทศบาล
พนักงานครู และพนักงานจ้าง งานการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย
การอุ ท ธรณ์ และการร้ อ งทุ ก ข์ งานวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน งาน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทางบแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ
งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
งานตรวจติ ดตามและประเมิ นผลแผนงานและโครงสร้ าง งานส่ งเสริ ม
สุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพ งาน
บริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริการรักษาความสะอาด งาน
สวัสดิการสั งคม งานสั งคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ ก สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย งานรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย และราชการที่ มิ ได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้ งก ากั บและเร่ งรั ดการปฏิ บั ติ ราชการของส่ ว นราชการใน
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งาน
อื่น ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน งานนาส่ ง
เงิน การเก็บรักษาเงิ นและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสาคัญ
ฎีกาทุ กประเภท งานการจัด ทาบัญ ชี งานตรวจสอบบั ญชีทุ กประเภท งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น งาน
จัดทาหรือช่วยจัดทางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะ
การเงินการคลัง งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง งานควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลองประจาเดือนและประจาปี งานการจัดสรรเงิน
ต่าง งานทะเบียนคุม งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานการจาหน่าย
พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
งานการจั ด เก็ บ ภาษี ค่ า ธรรมเนี ย ม งานสรุ ป ผล สถิ ติ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี
ค่าธรรมเนียม งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้

ค าแนะน าทางวิ ชาการ ด้ านการเงิ น การคลั ง การบั ญชี การพั สดุ และ
ทรัพย์สิน งานอื่น ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ที่
3

4

5

กอง / ส่วนราชการ
กองช่าง

อานาจหน้าที่
มีหน้ าที่รั บผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ
งานประมาณราคา งานจัดทาราคากลาง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม
งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร แหล่งน้า งานควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบารุง งานสาธารณูปโภค งานช่วยเหลือสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งาน
สถานี สูบน้ าด้วยไฟฟ้า งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่ว ยเหลือให้
คาแนะนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง งานอื่น ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา
มี หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ งานบริ หารการศึ กษา งานพั ฒนา
การศึ กษา งานแผนและโครงการ งานส่ งเสริ มการศึ กษา ศาสนาและ
วั ฒนธรรม ประเพณี ศิ ลปะ วั ฒนธรรม งานกี ฬาและนั นทนาการ งาน
การศึกษาปฐมวัย งานศึกษานิเทศก์ งานส่ งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานนวัตกรรมทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งาน
การจัดการศึกษาปฐมวัย งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่น ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
มีหน้ าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานจั ดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ เอกสารการเงิน
การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงินการบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การ
เก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
เทศบาล งานตรวจสอบ ติ ด ตาม และการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
อย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผลและประหยั ด งานวิเคราะห์และประเมิ น
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่าง งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนา

แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งาน
อื่น ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

