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นายสมพงษ ์ เทพไหว 

นายกเทศมนตรีต าบลหล่ายงาว 

นายชาญสมร  ศรีไกรรส 

รองนายกเทศมนตรีต าบลหล่ายงาว 
นายจนัทร์ทอง  วงศช์ยั 

รองนายกเทศมนตรีต าบลหล่ายงาว 

ภญ.สนธยา สุทธิแสน 

เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหล่ายงาว 

นายสุทศัน์ ยาละ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหล่ายงาว 



ฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมหวงั  รักลีน 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว 

นายบญัชา  ชยัวงศ ์

ประธานสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว 

นางภชันิดา  ไกยสวน 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว 

นายวิรัตน์  สุวรรณทา 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว  เขต 1 

นายสมคิด  วงศช์ยั 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว  เขต 2 

นายเสถียร  ขนัทะ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว  เขต 1 

นายบรรจง  วงศช์ยั 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว  เขต 2 

นายสุรัตน์  อินเทพ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว  เขต 1 

นายเสนีย ์ วงศช์ยั 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว  เขต 2 

นายวนัชยั  ภูมิภาคิน 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว  เขต 1 

นางสาวปัทมพร  บุดแกว้ 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว  เขต 1 

นางสาวนภาพร  สมศรี 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหล่ายงาว  เขต 2 



ส่วนงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดัเทศบาล 

ปลดัเทศบาล กองคลงั กองช่าง กองการศึกษา 

๑. งานแผนและโครงการ 
2. งานการศึกษาปฐมวัย 
3. งานธุรการ 

๑. งานการเงินและบัญช ี
๒. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
๓. งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
4. งานธุรการ 
 

๑. งานวิศวกรรม 
๒. งานสาธารณปูโภค 
3. งานธุรการ 

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



โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายในตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2564 – 2566)  
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 

(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหล่ายงาว ลงวันที่ 1 กันยายน 2564) 
 

 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบนั โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
ส านักปลัดเทศบาล 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานแผนและงบประมาณ 
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. งานธุรการ 
5. งานพัฒนาชุมชน 
6. งานการเจ้าหนา้ที ่
7. งานส่งเสริมสุขภาพ 
 
  

ส านักปลัดเทศบาล 
- งานราชการทั่วไปของเทศบาล 
- งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี        
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
  และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
- งานกิจการสภาเทศบาล 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
- งานเลือกตั้ง 
- งานนิติการ 
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานธุรการ 
- งานบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล พนกังานครู          
  และพนักงานจา้ง  
- งานการรักษาวินัย การด าเนินการทางวนิัย  
  การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
- งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
- งานยทุธศาสตร์ของเทศบาล 
- งานจัดท างบแผนพัฒนาเทศบาล 
- งานงบประมาณ 
- งานจัดท าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  และฉบับเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
- งานตรวจตดิตามและประเมนิผลแผนงานและ 
   โครงสร้าง 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
- งานอนามัยสิง่แวดล้อม 
- งานให้บริการด้านสาธารณสุข 
- งานหลักประกันสุขภาพ 
- งานบริการและพฒันาระบบจดัการมูลฝอย 
- งานบริการรักษาความสะอาด 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห ์
- งานพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ  

ผู้ด้อยโอกาส 
- งานส่งเสริมและพฒันาอาชพี 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
   

เพิ่มงานให้สอดคล้องกับ
ชื่อตามบัญชีโครงสรา้ง
ส่วนราชการและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 



 
 โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบนั โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

กองคลัง 
๑. งานการเงินและบัญช ี
๒. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
๓. งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
4. งานธุรการ 
 
 

กองคลัง 
- งานการจา่ยเงิน การรับเงิน 
- งานน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงนิและเอกสาร            
  ทางการเงิน  
- งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎกีาทุกประเภท 
- งานการจัดท าบัญชี  
- งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  
- งานเก่ียวกับเงินเดือน คา่จ้าง ค่าตอบแทน  
  เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่น   
- งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอก  
  งบประมาณ  
- งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง  
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายตา่ง  
- งานควบคุมการเบิกจ่ายเงนิ 
- งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
- งานการจัดสรรเงินต่าง  
- งานทะเบียนคุม 
- งานเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจา้ง จัดหา 
- งานการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพยส์ินตา่ง  
- งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 
- งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
- งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม  
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน 
- งานธุรการ 

เพิ่มงานให้สอดคล้องกับ
ชื่อตามบัญชีโครงสรา้ง
ส่วนราชการและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 

กองช่าง  
๑. งานวิศวกรรม 
๒. งานสาธารณูปโภค 
3. งานธุรการ 
 
 

กองช่าง 
- งานส ารวจ  
- งานออกแบบและเขียนแบบ 
- งานประมาณราคา 
- งานจัดท าราคากลาง 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร  
  แหล่งน้ า 
- งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา  
  สาธารณภัย 
- งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- งานสถานสีูบน้ าด้วยไฟฟา้ 
- งานธุรการ 

เพิ่มงานให้สอดคล้องกับ
ชื่อตามบัญชีโครงสรา้ง
ส่วนราชการและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 



 
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปจัจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

กองการศึกษา  
๑. งานแผนและโครงการ 
2. งานการศึกษาปฐมวัย 
3. งานธุรการ 
 
 

กองการศึกษา 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานพฒันาการศึกษา 
- งานแผนและโครงการ 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานศึกษานิเทศก์ 
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
- งานนวัตกรรมทางการศึกษา 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- การจัดการศึกษาปฐมวัย 
- งานธุรการ 

เปลี่ยนชื่องานให้
สอดคล้องกับชื่อตาม
บัญชีโครงสร้างส่วน
ราชการและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 

  หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
- งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ  
  เอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงิน 
  ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน   
  การบัญช ี
- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดแุละทรัพย์สนิ การเก็บ  
  รักษาพัสดุและทรัพย์สนิ 
- งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สนิของ  
  เทศบาล 
- งานตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการ 
  ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม 
  นโยบาย วัตถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลและประหยัด 
- งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  
  ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ 
  ต่าง  
- งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
- งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
- งานธุรการ 
 

-ก าหนดส่วนราชการ
หลักใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างสว่นราชการ
และอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล 
-ก าหนดชื่องานให้
สอดคล้องกับชื่อตาม
บัญชีโครงสร้างส่วน
ราชการและอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล 

 

 

 

 

 



บัญชีอ านาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
(แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหล่ายงาว  ลงวันที่ 1 กันยายน 2564) 

ที ่ กอง / ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ หมายเหตุ 
1 ส านักปลัดเทศบาล     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งาน

เลขานุ การของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ ปรึ กษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล 
งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเลือกตั้ง งานนิติการ 
งานประชาสัมพันธ์ งานธุรการ งานบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง งานการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งาน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดท างบแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ 
งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงสร้าง งานส่งเสริม
สุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพ งาน
บริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริการรักษาความสะอาด งาน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งาน
อ่ืน ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

2 กองคลัง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน งานน าส่ง
เงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ 
ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งาน
เก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่น  งาน
จัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะ
การเงินการคลัง งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง  งานควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานการจัดสรรเงิน
ต่าง  งานทะเบียนคุม งานเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานการจ าหน่าย
พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท 
งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สิน งานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 



 
ที ่ กอง / ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ หมายเหตุ 
3 กองช่าง     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ           

งานประมาณราคา งานจัดท าราคากลาง งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม 
งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร แหล่งน้ า งานควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานสาธารณูปโภค งานช่วยเหลือสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งาน
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง  งานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 

 

4 กองการศึกษา     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนา
การศึกษา งานแผนและโครงการ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งาน
การศึกษาปฐมวัย งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร งานนวัตกรรมทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งาน
การจัดการศึกษาปฐมวัย งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าทางวิชาการ งานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

5 หน่วยตรวจสอบภายใน     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ เอกสารการเงิน 
การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงินการบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การ
เก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของ  
เทศบาล งานตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ 
ต่าง  งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน งานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งาน
อ่ืน ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 


