
 

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลศรีวิชัย 
เรื่อง  แบงสวนราชการของเทศบาลตําบลศรีวิชัย 

อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน   
*************************** 

  โดยที่เปนการสมควรใหเทศบาลมีโครงสรางการแบงสวนราชการท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
ลักษณะการบริหาร อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น   

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และขอ 253  ,ขอ 255 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2564 และ
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน ในการประชุมครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม  
2564 จึงออกประกาศ ดังตอไปนี ้

1. ใหยกเลิกประกาศเทศบาลตําบลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป  (รอบ
ปงบประมาณ  พ.ศ.2564 – 2566)  ของเทศบาลตําบลศรีวิชัย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ลงวันที่ 30  กันยายน  
พ.ศ.2563 

 

2. เทศบาลตําบลศรีวิชัย  มีสวนราชการ  ดังนี ้
 (1)  สํานักปลัดเทศบาล 
 (2)  กองคลัง 
 (3)  กองชาง 
 (4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 (5)  กองการศึกษา 
 (6)  กองสวัสดกิารสังคม 
 (7)  หนวยตรวจสอบภายใน 
    ใหสวนราชการตาม (7) เปนสวนราชการที่มีฐานะต่ํากวากอง โดยใหขึ้นตรงตอปลัดเทศบาล 
 

3. สํานักปลัดเทศบาล 
  มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล  งานเลขานุการ

ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  งานกิจการ
สภาเทศบาล  การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  งานสงเสริมการทองเที่ยว  งาน
สงเสริมการเกษตร  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจราจร  
งานวิเทศสัมพันธ  งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ  งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ  
งานทะเบียนราษฎร  งานเลือกตั้ง  งานคุมครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และราชการที่มิไดกําหนดให
เปนหนาที่ของกอง  สํานัก  หรือสวนราชการใดในเทศบาลเปนการเฉพาะ  รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
งานบริการขอมูล  สถิติ  ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานคร ู บุคลากร 

/ทางการศึกษา... 
 
 

- ราง - 



 
- 2 - 

 
ทางการศึกษา  ลูกจาง  และพนักงานจาง  สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล งานจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายประจําปและฉบับเพ่ิมเติม(ถามี) งานสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น งานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล งานคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งานธุรการ  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. กองคลัง 
  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  งานการจายเงิน  การรับเงิน  การจัดเก็บภาษี 

คาธรรมเนียม  และการพัฒนารายได  งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียม  งานนําสงเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบใบสําคัญ  ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดทําบัญชี             
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  เงินบําเหน็จ  บํานาญ และเงินอื่น ๆ 
งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง  งานการ
จัดสรรเงินตาง ๆ  งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ  งานควบคุมการเบิกจายเงิน  งานทํางบทดลอง
ประจําเดือนและประจําป  งานเก่ียวกับการจัดซื้อ  จัดจาง  จัดหา  งานทะเบียนคุม  งานการจําหนาย  พัสดุ 
ครุภัณฑ  และทรัพยสินตาง ๆ  งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท  งานบริการขอมูล  สถิติ  ชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการดานการเงินการคลัง  การบัญชี  การพัสดุและทรัพยสิน  งานการพาณิชย  งานธุรการ งาน
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

 

5. กองชาง 
  มีอํ านาจหนาที่ รับผิดชอบเก่ียวกับ  งานสํารวจ  งานออกแบบและเขียนแบบ           

งานประมาณราคา  งานจัดทําราคากลาง  งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตาง ๆ  งานจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ  งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน  อาคาร  สะพาน  คลอง  แหลงน้ํา  งานติดตั้งซอม
บํารุงระบบไฟสองสวางและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการกอสราง  งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสราง
และซอมบํารุงประจําป  งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง  งานจัดทําประวัติ  ติดตาม  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานจัดทําทะเบียนประวัติการใชเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเก่ียวกับการประปา  งานเก่ียวกับการชางสุขาภิบาล  งานชวยเหลือสนับสนุน
เครื่องจักรกล  งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานชวยเหลือสนับสนุนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษา  การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ 
อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  งานบริการขอมูล  สถิติชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตาง ๆ  งาน
ธุรการ  รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

 

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  งานการศึกษา  คนควา  วิจัย  วิเคราะหและจัดทํา

แผนงานดานสาธารณสุข  งานสงเสริมสุขภาพ  งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ      
งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ  งานสุขาภิบาลชุมชน  งานอนามัยสิ่งแวดลอม  งานคุมครองผูบริโภค       
งานใหบริการดานสาธารณสุข  งานเภสัชกรรม  งานพยาธิวิทยา  งานรังสีวิทยา  งานวิชาการทางการแพทย      
งานวิเคราะหทางวิทยาศาสตร  งานการแพทย  งานการแพทยฉุกเฉิน  งานรักษาพยาบาล  งานศูนยบริการ
สาธารณสุข  งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  งานบริหารสาธารณสุข  งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค     
งานเวชปฏิบัติครอบครัว  งานหลักประกันสุขภาพตําบล  งานมาตรฐานและคุณภาพหนวยบริการ  งานยุทธศาสตร
สาธารณสุข  งานกฎหมายสาธารณสุข  งานแพทยแผนไทย  งานสงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย            
งานกายภาพและอาชีวบําบัด  งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย  งานทันตสาธารณสุข  งานบริการรักษาความ 

/สะอาด  งานบริการและ... 
 



- 3 - 
 

สะอาด  งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย  งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล  งานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก  สตร ี ผูสูงอาย ุ ผูพิการ  และผูดอยโอกาส  งานอาสาสมัครสาธารณสุข  งานปองกันและบําบัด 
การติดสารเสพติด  งานสัตวแพทย  งานศึกษา  คนควา  วิจัย  วิเคราะห  กําหนดมาตรการและแผนดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม  การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม       
งานสงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม  งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม          
งานรณรงคและการฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม  งานวางแผนและจัดทําแผนดําเนินงานดานการเฝา
ระวัง  ควบคุมมลพิษทางน้ํา  อากาศ  และเสียง  งานเฝาระวัง  บําบัด  ตรวจสอบคุณภาพน้ํา  อากาศ  ของเสีย
และสารอันตรายตาง ๆ  งานบริการขอมูล  สถิติ  ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ   งานสิ่งแวดลอม  งาน
ธุรการ  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 

7. กองการศกึษา 
  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ  งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษาทั้ง

การศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  การจัดการศึกษา
ปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการดานการศึกษา         
งานโรงเรียน  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝกและสงเสริม
อาชีพ  งานหองสมุด  งานพิพิธภัณฑ  งานเครือขายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศ  งานสงเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบํารุงศิลปะ  จารีต
ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็ก
เยาวชน  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานสงเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา  งานบริการขอมูล  
สถิติ  ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ  งานธุรการ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจาง  และพนักงานจาง  สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

 

8. กองสวัสดิการสังคม 
  มีอํานาจหน า ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ  งานจัดทําแผนงานด านการพัฒนาสังคม            

ดานสวัสดิการสังคม  และดานสังคมสงเคราะห  งานพัฒนาระบบ  รูปแบบ  มาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม  
การจัดสวัสดิการสังคม  และการสังคมสงเคราะหที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชน  
งานพัฒนาชุมชน  งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานสงเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมแกเด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส  งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห เด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส  ผูไรที่ พ่ึ ง  
ผูประสบภัยตาง ๆ  งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนผูถูกทอดทิ้ง  เรรอน  ไรที่พึ่ง  ถูกทํารายรางกาย  งานสงเสริม
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไมเหมาะสมแกวัย  งานสงเคราะหครอบครัวที่ประสบปญหาความ
เดือดรอนและเผยแพรความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว  งานจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  ฯลฯ  งาน
บริการขอมูล  สถิติ  ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ  งานธุรการ  งานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

 

9. หนวยตรวจสอบภายใน 
  มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป     

งานการตรวจสอบความถูกตองแลเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน  การเก็บรักษา
พัสดุและทรัพยสิน  งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินของเทศบาล  งานตรวจสอบ  ติดตามและการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการใหเปนไปตามนโยบาย  วัตถุประสงค  และเปาหมายที่กําหนด
อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุมคา 
ในการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ  งานประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  งานรายงานผลการ 

/ตรวจสอบภายใน... 
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ตรวจสอบภายใน  งานบริการขอมูล  สถติิ  ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวย
รับตรวจและผูเก่ียวของ  งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

จึงประกาศใหรับทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 
        (นายวิเชียร      วิชาเถิน) 
                                                              นายกเทศมนตรีตําบลศรีวิชัย 
 
 

ปลัดเทศบาล............................ 
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หัวหนาฝาย............................. 
เจาหนาที่................................. 
พิมพ........................................ 


