สํานักปลัดเทศบาล
มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และเทศบาลที่มิไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของกอง หรือสวนราชราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ประกอบไปดวย
1. ฝายอํานวยการ
1.1 งานขนสง
1.2 งานสงเสริมการทองเที่ยว
2. ฝายปกครอง
2.1 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
2.3 งานรักษาความสงบ
3. ฝายบริหารงานทั่วไป
3.1 งานเลขานุการผูบริหารและกิจการสภา
3.2 งานธุรการ
3.3 งานสารบรรณ
4. ฝายการเจาหนาที่
4.1 งานบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง
4.2 งานสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร
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1. ฝายอํานวยการ

มีหนาทีค่ วบคุมและกํากับดูแล ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ งานขนสง งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว และงานเลขานุการและกิจการสภา
2. วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโนบาย วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
และใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขและติดตามประเมินผล ปรับปรุงแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ของฝายอํานวยการ

1.1 งานขนสง

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1.1 งานบริหารชองจอดรถรับ – สง ผูโดยสารประจําทาง
1.1.2 งานบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
1.1.3 การจัดพื้นที่จําหนายตั๋วโดยสาร
1.1.4 จัดระบบการจรจรภายในสถานี
1.1.5 การรักษาความสะอาดภายในสถานี
1.1.6 การรักษาความปลอดภัย
1.1.7 การประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง
1.1.8 การจัดใหมีรถบริการรับจาง
1.1.9 การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง
1.1.10 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

1.2 งานสงเสริมการทองเที่ยว

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.2.1 งานสํารวจแหลงทองเที่ยว
1.2.2 งานระบบขอมูลการทองเที่ยว
1.2.3 งานฟนฟูพัฒนาแหลงทองเที่ยว
1.2.4 งานการจัดทําแผนพัฒนา และแผนการดําเนินงาน
1.2.5 งานวิเคราะหการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
1.2.6 งานจัดทําแผนการใชจายเงิน
1.2.7 งานจัดทําโครงการสงเสริมการทองเที่ยว และโครงการอื่นๆ ตามนโยบายของผูบริหาร
1.2.8 งานประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรมการทองเที่ยว
1.2.9 งานจัดซื้อจัดจางของงานสงเสริมการทองเที่ยว
1.2.10 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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2. ฝายปกครอง

มีหนาที่และกํากับดูแล ดังนี้
มีหนาที่ วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งการ มอบหมายงาน กํากับดูแล
ใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ปรับปรุงแกไขปญหาของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,
งานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน และงานรักษาความสงบ ใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร ภายใต
อํานาจหนาที่กฎหมายที่กําหนด

2.1 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.1.1 งานปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติตางๆ
2.1.2 งานวิเคราะหงานปองกันและระงับภัยพิบัติภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ
2.1.3 ทําความเห็นรายงานขอเสนอแนะรวมทั้งการดําเนินการดานกฎหมายและระเบียบ
2.1.4 งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.1.5 งานฝกซอมแผนปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
2.1.6 งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร(ประสานงานภายในหนวยงานและนอกหนวยงาน)
2.1.7 งานบริการชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนจากภัยตางๆ จากสัตวมีพิษ เชน งู ตุกแก
ผึ้ง ตอ แตน และอื่นๆ
2.1.8 งานฝกอบรมและทบทวน อปพร.
2.1.9 งานสํารวจและติดตั้งถังดังเพลิงเคมีแหง (ชนิดผง)
2.1.10ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

2.2 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.2.1 การรับแจงการเกิด การตาย การแจงยายเขา แจงยายออก แจงยายปลายทาง
อัตโนมัติ แกไขรายการตาง ๆ ในทะเบียนบาน สูติบัตร มรณบัตร
2.2.2 ตรวจสอบบานและกําหนดการออกบานเลขที่ใหผูที่มาขอเลขที่บานตามที่กฎหมาย
อนุญาต และระเบียบกําหนดไว
2.2.3 การเพิ่มรายการบุคคลกรณีชื่อตกหลน แจงเกิดเกินกําหนด
2.2.4 งานจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
2.2.5 การเก็บรักษาและควบคุมการเบิกจายวัสดุตัวบัตรและวัสดุที่ใชในการออกบัตร
ประจําตัวประชาชนอเนกประสงค จากศูนยบริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดระยอง
2.2.6 รับคืนบัตรเสียและจัดสงรายงานวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในการผลิตบัตรประจําตัว
ประชาชน ใหศูนยบริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดระยอง
2.2.7 การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน คัดสําเนา สืบคน
เอกสาร เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และจัดเก็บเอกสารเขาทีต่ ามระเบียบ
2.2.8 งานที่อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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2.3 งานรักษาความสงบ

2.3.1 งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการการคาที่
นารังเกียจ และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
2.3.2 งานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติขอบังคับ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
2.3.3 ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาล
2.3.4 งานตรวจสอบผูกระทําผิดตามเทศบัญญัติฯที่เกี่ยวของกับการดูแลงานรักษาความสงบ
เรียบรอย
2.3.5 อํานวยความสะดวกในการจัดระบบงานจราจรการใหเปนระเบียบในที่สาธารณะฯลฯ
2.3.6 อํานวยความปลอดภัยของคนในชุมชนปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

3. ฝายบริหารงานทั่วไป

มีหนาทีค่ วบคุมและกํากับดูแล ดังนี้
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานธุรการ งานสารบรรณ และการควบคุม
การขออนุมัติจัดหา การซอมแซม การเบิกจายการใชรถยนตสวนกลาง
- วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแกไขปญหาขัดของการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารงานทั่วไป
- ตรวจสอบการครบกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันของครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
พรอมรายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา
- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามทีไ่ ดรับมอบหมาย

3.1 งานเลขานุการผูบริหารและกิจการสภา

(ประจําเดือน)

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1.1 งานเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
3.1.2 งานกิจการสภา และการประชุมคณะผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการ

สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลนครระยอง
ใบลา

3.1.3 งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติของผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล
3.1.4 งานจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และบัตรรับรองการแตงตั้ง
3.1.5 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเข็มเชิดชูเกียรติของผูบริหาร และ
3.1.6 งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองความประพฤติของผูบริหาร และสมาชิกสภา
3.1.7 งานควบคุมวันลาของผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนการเก็บเอกสาร
3.1.8 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
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3.2 งานธุรการ

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
3.2.1 ควบคุม วางแผน มอบหมายการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชางานธุรการ
ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
3.2.2 ใหคําแนะนํา ปรับปรุง ติดตามประเมินผล แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ของงานธุรการ
3.2.3 การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุ (วัสดุสิ้นเปลืองและวัตถุคงทน
ถาวร) การตรวจสอบพัสดุประจําป
3.2.4 ควบคุมเอกสาร เชน รางโตตอบหนังสือ บันทึก คําสั่ง ประกาศตาง ๆ
การจัดเก็บการทําลายหนังสือ และการคนหาหนังสือเอกสารสําคัญ ที่อยูในความรับผิดชอบของงานธุรการ
3.2.5 ควบคุมและตรวจสอบงานดานงบประมาณ การเบิกจาย การพัสดุ ครุภัณฑ
การเปลี่ยนแปลงทะเบียนทรัพยสินของฝายบริหารงานทั่วไป ใหเปนปจจุบัน
3.2.6 จัดทํางบประมาณ จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป แผนการใชจายเงินประจําป
แผนการดําเนินงานประจําป
3.2.7 งานจัดซื้อ จัดจางรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และจัดทําฎีกาเบิก
จายเงินพรอมทั้งตัดงบ คุมงบประมาณ และออกเลขสงฎีกาใหเรียบรอย
3.2.8 การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6
3.2.9 ดูแลงานดานรักษา จัดเตรียมและใหบริการดานสถานที่ หองประชุม วัสดุ
อุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ตลอดจนงานสาธารณกุศลที่หนวยงานอื่นของความ
รวมมือ
3.2.10 การจัดทําการโอน การกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
3.2.11 งานดูแล บํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ และการสาธารณูปโภค ใหสามารถใช
งานไดดีตามปกติ
3.2.12 งานจัดเลี้ยงรับรองและการประชุมตาง ๆ
3.2.13 งานเรื่องอื่นที่ไมเขาลักษณะงานกองใด
3.2.14 งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

3.3 งานสารบรรณ

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
3.3.1 งานลงทะเบียนรับ สงเอกสารของเทศบาลตามโปรแกรมระบบสารสนเทศ
และนําสงใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3.2 การจัดเก็บหนังสือราชการที่เปนสําเนาหนังสือราชการที่หนวยงานสงใหหนวยงาน
ภายนอกสงใหเก็บไวที่สารบรรณกลาง การจัดเก็บคําสั่งและประกาศใหเปนปจจุบัน และเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวกตอการคนหา
3.3.3 งานวางระบบการจัดเก็บหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย ที่เก็บรักษาใหเปนหมวดหมู
3.3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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4. ฝายการเจาหนาที่

มีหนาทีค่ วบคุมและกํากับดูแล ดังนี้
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง
และงานสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร
- วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตามประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแกไขปญหาขัดของการปฏิบัติงานของฝาย
การเจาหนาที่

4.1 งานบรรจุแตงตั้งและอัตรากําลัง
สอบบรรจุแขงขัน

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1.1 งานบรรจุบุคคลเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล กรณีการ

4.1.2 งานคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการ และแตงตั้งใหเปนพนักงานเทศบาล
4.1.3 งานการโอน การรับโอนพนักงานเทศบาล และขาราชการประเภทอื่น
4.1.4 งานการโอนยายและแตงตั้งพนักงานเทศบาลไปดํารงตําแหนงตางสายงาน
และการยายสับเปลี่ยนสายงาน ทุกสายงาน
4.1.5 งานจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

และพนักงานจาง

4.1.6 งานจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
4.1.7 งานจัดทําปายคลองคอสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา

4.1.8 งานการใหพนักงานจางพนจากราชการตาย ลาออก ไลออก
4.1.9 งานการจัดทําคําสั่งตางๆ
- คําสั่ ง มอบหมายหน าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
- คําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการกอง และรักษาการในตําแหนงที่วาง
- คําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทน และการมอบอํานาจของผูบริหาร
- คําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน
- คําสั่งใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางชวยปฏิบัติ
ราชการและการยืมตัวพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
4.1.10 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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4.2 งานสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร

มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.2.1 งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเข็มเชิดชูเกียรติ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาของพนักงานเทศบาล และเครื่องราชอิสริยาภรณของลูกจาง และผูทําคุณประโยชน
4.2.2 งานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาตอ
4.2.3 งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เพิ่มคาจางลูกจางประจํา และ
เลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
4.2.4 งานจัดทําการบันทึกระบบทะเบียนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอมูลพื้นฐานขาราชการและครอบครัวผูมีสิทธิ และการเปลี่ยนแปลงขอมูลของระบบสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เว็บไซต สปสช.
4.2.5 จัดทําเอกสาร/คําสั่งเกี่ยวกับประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
4.2.6 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
4.2.7 งานควบคุมทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
4.2.8 งานเกษียณอายุราชการ การใหพนจากราชการ ลาออก ตาย
ของพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา พรอมทั้งจัดทําบําเหน็จบํานาญ
4.2.9 จัดทําคําสั่งไปราชการของผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
4.2.10 งานดูแลติดตามสิทธิประโยชนทั้ง 7 กรณี ที่พนักงานจางพึงไดรับจาก
สํานักงานประกันสังคม
4.2.11 งานรายงานการเขา – ออกของพนักงานจาง ตอสํานักงานประกันสังคม
4.2.12 งานการหักเงินสมทบและตรวจสอบยอดเงินประกันสังคมที่เทศบาลสมทบ
ใหกับพนักงานจาง ตลอดจนการนําสงสํานักงานประกันสังคม
4.2.13 งานออกคําสั่งเวรยามประจําสถานที่ราชการ ของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
4.2.14 งานดูแลรับผูพิการเขาทํางาน หรือใหสวัสดิการตาง ๆ
4.2.15 การประสานงานการรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และสงตัวกลับ
สถานศึกษา
4.2.16 งานลงรับวันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
4.2.17 งานจัดทําหนังสือรับรองความประพฤติของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง
4.2.18 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

