
๑ 

 

เมนู + กลุมบทความ + ตําแหนงบันทึกไฟล 
srtcity>01-overall> 

A 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) ตําแหนงโฟลเดอร 

1 หนาแรก หนาแรก cg-index srtcity>01-overall> 

  บทความ  

  Introduction English art-splash-screen-en Srtcity>01-overall>01-all 

  แนะนําไทย art-splash-screen-th Srtcity>01-overall>01-all 

  Home Page art-home-page-en Strcity>01-overall>02-index 

  หนาแรก art-home-page-th Strcity>01-overall>02-index => Banner ตางๆ 

Strcity>01-overall>02-index>Slide => ภาพสไลด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒
 
srtcity>02-organization> 

B 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) สิทธิการใชงาน ตําแหนงโฟลเดอร 

2 รูจักเทศบาล รูจักเทศบาล cg-about-us-th 5  

2.1 /–/ ขอมูลทั่วไป ขอมูลทั่วไป cg-data-normal-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>01-da-nor 

  บทความ   

2.1.1 /–/–/ ประวัติความเปนมา ประวัติความเปนมา art-biographies-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>01-da-nor>01-bio 

2.1.2 /–/–/ ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลพื้นฐาน art-information-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>01-da-nor>02-info 

2.1.3 /–/–/ วิสัยทัศน วิสัยทัศน art-vision-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>01-da-nor>03-vis 

2.1.4 /–/–/ เจตจํานงคปองกันการทุจริต เจตจํานงคปองกันการ

ทุจริต 

art-corporate-

values-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>01-da-nor>04-corp 

2.1.5 /–/–/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ ยุทธศาสตร/พันธกิจ art-mission-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>01-da-nor>05-miss 

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

2.2 /–/ โครงสรางองคกร โครงสรางองคกร cg-structure-

organization-chart-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga 

  บทความ   

2.2.1 /–/–/ โครงสรางเทศบาล โครงสรางเทศบาล art-structure-

municipal-chart-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>01-struc-ch 

2.2.2 /–/–/ โครงสรางฝายบริหาร โครงสรางฝายบริหาร art-executive- 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>02-exe-com 



 ๓

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

commitee-th 

2.2.3 /–/–/ โครงสรางฝายนิติบัญญัต ิ โครงสรางฝายนิติบัญญัต ิ art-member-of-

municipal-council-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>03-mem-mun 

2.2.4 /–/–/ หัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ art-exe-member-

municipal-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>04-exe2-mun 

2.2.5 /–/–/ สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา art-bureau-of-

education-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-01-bue 

2.2.6 /–/–/ สํานักการคลัง สํานักการคลัง art-bureau-of-

finance-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-02-buf 

2.2.7 /–/–/ สํานักการชาง สํานักการชาง art-bureau-of-public-

works-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-03-buw 

2.2.8 /–/–/ สํานักการสาธารณสุขฯ สํานักการสาธารณสุขฯ art-bureau-of-public-

health-and-

environment-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-04-buh 

2.2.9 /–/–/ สํานักปลัด สํานักปลัด art-office-of-the-

municipal-clerk-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-05-ofm 

2.2.10 /–/–/ กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการและ

แผนงาน 

art-division-of-

technical-services-

and-planning-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-06-dot 

2.2.11 /–/–/ กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม art-division-of-social-

welfare-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-07-dos 



 ๔

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

2.2.12 /–/–/ กองสารสนเทศภาษฯี กองสารสนเทศภาษฯี art-tax-and-property-

information-division-

th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-08-tpi 

2.2.13 /–/–/ หนวยตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน art-internal-audit-

unit-th 

5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-09-inter-audit 

2.2.14 /–/–/ สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล art-pawn-shop-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-10-pawnshop 

2.2.15 /–/–/ โรงเรียนในสังกดั /-/ โรงเรียนในสังกัด cg-education-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-11-schools 

  บทความ   

  โรงเรียนเทศบาล ๑ 

(แตงออนเผดิมวิทยา) 

art-01-school-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-11-schools 

  โรงเรียนเทศบาล ๓ 

(ตลาดลาง) 

art-03-school-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-11-schools 

  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัด

โพธาวาส) 

art-04-school-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-11-schools 

  โรงเรียนเทศบาล ๕ art-05-school-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-11-schools 

  โรงเรียนกีฬาเทศบาล

นครสุราษฎรธานี 

art-06-school-th 5 srtcity>02-ab>สํานักปลัด>02-orga>05-11-schools 

 

 

 

 



 ๕
 

srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub 

C 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

3 บริการและเผยแพร บริการและเผยแพร cg-service-of-people-

th 

1-8 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub 

 

3.1 /–/ บริการประชาชน บริการประชาชน cg-service-of-people-

th 

1-8 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>01-ser-peo 

3.1.1 /-/-/ ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา cg-ratchakitcha-th 1-8 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 

  บทความ   

  ราชกิจจานุเบกษา art-ratchakitcha-by-

th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 

  ราชกิจจานุเบกษา 

สํานักศึกษา 

art-ratchakitcha-by- 

bureau-of-

education-th 

1 srtcity>สํานักการศึกษา>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 

  ราชกิจจานุเบกษา 

สํานักคลัง 

art-ratchakitcha-by-

bureau-of-finance-th 

2 srtcity>สํานักการปลัด>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 

  ราชกิจจานุเบกษา 

สํานักชาง 

art-ratchakitcha-by- 

bureau-of-public-

works-th 

3 srtcity>สํานักการชางฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 

  ราชกิจจานุเบกษา 

สํานักสาธารณสุขและ

art-ratchakitcha-by- 

public-health-and-

4 srtcity>สํานักการสาฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 



 ๖

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

สิ่งแวดลอม environment-th 

  ราชกิจจานุเบกษา 

สํานักปลัด 

art-ratchakitcha-by- 

office-of-the-

municipal-clerk-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 

  ราชกิจจานุเบกษา กอง

วิชาการและแผนงาน 

art-ratchakitcha-by-

division-of-technical-

services-and-

planning-th 

6 srtcity>กองวิชาฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 

  ราชกิจจานุเบกษา กอง

สวัสดิการสังคม 

art-ratchakitcha-by-

division-of-social-

welfare-th 

7 srtcity>กองสวัสฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 

  ราชกิจจานุเบกษา กอง

สารสนเทศภาษีและ

ทรัพยสิน 

art-ratchakitcha-by- 

tax-and-property-

information-division-

th 

8 srtcity>กองสารฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>05-ratchakitcha 

3.1.2 /–/–/ แบบฟอรมคํารอง แบบฟอรมคํารอง cg-form-th 1-8 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 

  บทความ   

  แบบฟอรมคํารอง art-form-th 5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 

  01-แบบฟอรมคํารอง

ของสํานักการศึกษา 

art-form-of-bureau-

of-education-th 

1 srtcity>สํานักการศึกษา>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 

  02-แบบฟอรมคํารอง art-form-for-bureau- 2 srtcity>สํานักการคลัง>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 



 ๗

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

ของสํานักการคลัง of-finance-th 

  03-แบบฟอรมคํารอง

ของสํานักการชาง 

art-form-for-bureau-

of-public-works-th 

3 srtcity>สํานักการชางฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 

  04-แบบฟอรมคํารอง

ของสํานักการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

art-form-for-bureau-

of-public-health-

and-environment-th 

4 srtcity>สํานักการสาฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 

  05-แบบฟอรมคํารอง

ของสํานักปลัด 

art-form-for-office-

of-the-municipal-

clerk-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 

  06-แบบฟอรมคํารอง

ของกองวิชาการและ

แผนงาน 

art-form-for-division-

of-technical-

services-and-

planning-th 

6 srtcity>กองวิชาฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 

  07-แบบฟอรมคํารอง

กองสวัสดิการสังคม  

art-form-for-division-

of-social-welfare-th 

7 srtcity>กองสวัสฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 

  08-แบบฟอรมคํารอง

ของกองสารสนเทศภาษี

และทรัพยสิน 

art-form-for-tax-and-

property-

information-division-

th 

 

8 srtcity>กองสารฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>04-orther-form 



 ๘

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

3.1.3 /–/–/ ระเบียบกฎหมายเพื่อประชาชน ระเบียบกฏหมายเพื่อ

ประชาชน 

cg-law-of-people-th 1-8 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 

  บทความ   

  ระเบียบกฎหมายเพื่อ

ประชาชน 

art-law-thart-law-of-

people-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 

  01-ระเบียบกฎหมาย

เพื่อประชาชนของสํานัก

การศึกษา 

art-law-of-people-

for-bureau-of-

education-th 

1 srtcity>สํานักการศึกษา>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 

  02-ระเบียบกฎหมาย

เพื่อประชาชนของสํานัก

การคลัง 

art-law-of-people-

for-bureau-of-

finance-th 

2 srtcity>สํานักการคลัง>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 

  03-ระเบียบกฎหมาย

เพื่อประชาชนของสํานัก

การชาง 

art-law-of-people-

for-bureau-of-public-

works-th 

3 srtcity>สํานักการชาง>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 

  04-ระเบียบกฎหมาย

เพื่อประชาชนของสํานัก

การสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

art-law-of-people-

for-bureau-of-public-

health-and-

environment-th 

4 srtcity>สํานักการสาฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 

  05-ระเบียบกฎหมาย

เพื่อประชาชนของสํานัก

ปลัด  

art-law-of-people-

for-office-of-the-

municipal-clerk-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 



 ๙

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  06-ระเบียบกฎหมาย

เพื่อประชาชนของกอง

วิชาการและแผนงาน  

art-law-of-people-

for-division-of-

technical-services-

and-planning-th 

6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 

  07-ระเบียบกฎหมาย

เพื่อประชาชนของกอง

สวัสดิการสังคม 

art-law-of-people-

for-division-of-social-

welfare-th 

7 srtcity>กองสวัสฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 

  08-ระเบียบกฎหมาย

เพื่อประชาชนของกอง

สารสนเทศภาษีและ

ทรัพยสิน 

art-law-of-people-

for-tax-and-property-

information-division-

th 

8 srtcity>กองสารฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>02-law-peo 

3.1.4 /–/–/ คูมือการบริการประชาชน คูมือบริการประชาชน cg-manual-of-

service-people-th 

1-8 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>01-ser-peo>01-man-peo 

  บทความ   

  มือการบริการประชาชน  art-manual-of-

service-people-th 

6 srtcity>กองวิชาการและแผนงาน>03-ser-pub>01-man-

peo>06-manual-people>06-manual-people 

  01-คูมือการบริการ

ประชาชนของสํานัก

การศึกษา 

art-manual-of-

service-people-for-

bureau-of-

education-th 

 

1 srtcity>สํานักการศึกษา>03-ser-pub>01-man-peo>06-

manual-people>06-manual-people 



 ๑๐

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  02-คูมือการบริการ

ประชาชนของสํานักการ

คลัง 

art-manual-of-

service-people-for-

bureau-of-finance-th 

2 srtcity>สํานักการคลัง>03-ser-pub>01-man-peo>06-

manual-people>06-manual-people 

  03-คูมือการบริการ

ประชาชนของสํานักการ

ชาง 

art-manual-of-

service-people-

bureau-of-public-

works-th 

3 srtcity>สํานักการชางฯ>03-ser-pub>01-man-peo>06-

manual-people>06-manual-people 

  04-คูมือการบริการ

ประชาชนของสํานักการ

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

art-manual-of-

service-people-for-

bureau-of-public-

health-and-

environment-th 

4 srtcity>สํานักการสาฯ>03-ser-pub>01-man-peo>06-

manual-people>06-manual-people 

  05-คูมือการบริการ

ประชาชนของสํานัก

ปลัด 

art-manual-of-

service-people-

office-of-the-

municipal-clerk-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>01-man-peo>06-manual-

people>06-manual-people 

  06-คูมือการบริการ

ประชาชนของกอง

วิชาการและแผนงาน 

art-manual-of-

service-people-for-

division-of-technical-

services-and-

planning-th 

6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>01-man-peo>06-manual-

people>06-manual-people 



 ๑๑

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  07-คูมือการบริการ

ประชาชนของกอง

สวัสดิการสังคม 

art-manual-of-

service-people-for-

division-of-social-

welfare-th 

7 srtcity>กองสวัสฯ>03-ser-pub>01-man-peo>06-manual-

people>06-manual-people 

  08-คูมือการบริการ

ประชาชนของกอง

สารสนเทศภาษีและ

ทรัพยสิน 

art-manual-of-

service-people-for-

tax-and-property-

information-division-

th 

8 srtcity>กองสารฯ>03-ser-pub>01-man-peo>06-manual-

people>06-manual-people 

3.1.5 /-/-/ ศูนยดํารงธรรม ศูนยดํารงธรรม cg-damronhgdham-

th 

6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>01-man-

peo>03-dhamrong 

  บทความ   

 ขาดแบบฟอรมรองเรียนรองทุกข รองทุกข/ศูนยดํารงค

ธรรม  

art-damrongdham-th 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>01-man-

peo>03-dhamrong 

  สรุปรายงานของศูนย

ดํารงธรรม 

art-summary-

danrongtham-th 

6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>01-ser-peo>01-man-

peo>03-dhamrong>summary 

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

3.2 /–/ กฎ/ระเบียบ กฎ/ระเบียบ cg-legislation-th 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>02-law-order 

3.2.1 /–/–/ กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของ cg-law-th 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>02-law-order>01-law 

  บทความ   



 ๑๒
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  กฎหมายที่เกี่ยวของ art-law-th 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>02-law-order>01-law 

3.2.2 /–/–/ เทศบัญญัต ิ เทศบัญญัต ิ cg-legislation-th 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>02-law-order>02-legis 

  บทความ   

  เทศบัญญัต ิ art-legislation-th 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>02-law-order>02-

legis>yy 

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

3.3 /–/ มต ิ มต ิ cg-conclusion-th 1-8 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>03-con 

3.3.1 /–/–/ มติสภา มติสภา cg-conclusion-of-

the-concil-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>03-con>01-con-concil 

  บทความ   

  มติสภา art-conclusion-of-

the-concil-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>03-con>01-con-concil 

3.3.2 /–/–/ มติคณะกรรมการตางๆ มติคณะกรรมการตางๆ cg-orthers-

conclusion-th 

1-8 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>03-con>02-orther 

  บทความ   

  มติคณะกรรมการตางๆ art-orthers-

conclusion-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>03-con>02-orther 

  01-มติคณะกรรมการ

ตางๆ เกี่ยวของกับสํานัก

การศึกษา 

art-orthers-

conclusion-for-

bureau-of-

education-th 

1 srtcity>สํานักการศึกษา>03-ser-pub>03-con>02-orther 



 ๑๓
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  02-มติคณะกรรมการ

ตางๆ เกี่ยวของกับสํานัก

การคลัง 

art-orthers-

conclusion-for-

bureau-of-finance-th 

2 srtcity>สํานักการคลัง>03-ser-pub>03-con>02-orther 

  03-มติคณะกรรมการ

ตางๆ เกี่ยวของกับสํานัก

การชาง 

art-orthers-

conclusion-for-

bureau-of-public-

works-th 

3 srtcity>สํานักการชาง>03-ser-pub>03-con>02-orther 

  04-มติคณะกรรมการ

ตางๆ เกี่ยวของกับสํานัก

การสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

art-orthers-

conclusion-for-

bureau-of-public-

health-and-

environment-th 

4 srtcity>สํานักการสาฯ>03-ser-pub>03-con>02-orther 

  05-มติคณะกรรมการ

ตางๆ เกี่ยวของกับสํานัก

ปลัด 

art-orthers-

conclusion-for-

office-of-the-

municipal-clerk-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>03-con>02-orther 

  06-มติคณะกรรมการ

ตางๆ เกี่ยวของกับกอง

วิชาการและแผนงาน 

art-orthers-

conclusion-for-

division-of-technical-

services-and-

planning-th 

6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>03-con>02-orther 

  07-มติคณะกรรมการ art-orthers- 7 srtcity>กองสวัสฯ>03-ser-pub>03-con>02-orther 



 ๑๔
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

ตางๆ เกี่ยวของกับกอง

สวัสดิการสังคม 

conclusion-for-

division-of-social-

welfare-th 

  08-มติคณะกรรมการ

ตางๆ เกี่ยวของกับกอง

สารสนเทศภาษีและ

ทรัพยสิน 

 

art-orthers-

conclusion-for-tax-

and-property-

information-division-

th 

8 srtcity>กองสารฯ>03-ser-pub>03-con>02-orther 

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

3.4 /–/ แผนงานและการติดตาม แผนงานและการติดตาม cg-plan-and-

measure-th 

2, 5, 6 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>04-plan-mea 

3.4.1 /–/–/ แผนงาน แผนงาน cg-plan-th 5, 6 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan 

  บทความ   

  แผนอัตรากําลัง 3 ป art-plan-for-3-years-

of-employee-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan> 

01-employee-3y 

  แผนพัฒนาทองถิ่นและ

รายงานการประชุม 

art-plan-for-4-years-

develop-of-local-th 

6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan> 

02-plan-4y>yy-to-yy 

   ประชุมระดับชุมชน 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan> 

02-plan-4y>yy-to-yy>meet-local 

   ประชุมระดับนคร 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan> 

02-plan-4y>yy-to-yy>meet-metro 



 ๑๕
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  แผนการดําเนินงาน 

ประจําป 

art-operation-plan-

th 

6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan> 

03-operation-plan 

  เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย 

art-legislation-of-

budget-th 

6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan> 

04-budget 

  แผนปฏิบัติปองกัน

ปราบปรามทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

art-anti-corruption-

and-misconduct-

plan-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan>  

05-anit-corp>yy 

  มาตรการประหยัด

พลังงาน 

art-energy-saving-

measure-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan>  

06-energy-save 

  ศูนยบริการรวมเทศบาล

นครสุราษฎรธานี 

art-central-services-

of-copration-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan>  

07-cen-service 

  มาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรม 

art-standard-of-

virtue-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan>  

08-standdard-virtue 

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน art-standard-of-

employee-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan>  

09-standdard-employee 

  มาตรฐานการใหบริการ art-standard-of-

service-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>04-plan-mea>01-plan>  

หนวยงานสํานัก/กอง>10-standdard-service 

3.4.2 /–/–/ ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน cg-measure-th 2, 5, 6 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>04-plan-mea>02-mea 

  บทความ   

  งบแสดงฐานะทาง

การเงิน  

art-balance-of-

finance-th 

2 srtcity>สํานักคลัง>03-ser-pub>04-plan-mea>02-mea 

>balance-sheet>yy 

  ติดตามและประเมินผล art-tracking-and- 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>04-plan-mea>02-



 ๑๖
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

แผนการพัฒนาฯ evaluate-th mea>evaluate>yy 

  สรุปผลการเบิกจาย

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

art-sum-budget-th 6 srtcity>กองวิชาการฯ>03-ser-pub>04-plan-mea>02-

mea>balance-sheet>yy 

  รายงานผลองคประกอบ

การควบคุมภายใน 

art-internal-audit-

unit-report-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>04-plan-mea>02-mea>  

01-standdard-service>yy>01-bue ถึง 08-tpi 

      

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

3.5 /–/ บริการเจาหนาที่ บริการเจาหนาที ่ cg-service-of-

employee-th 

1-8 srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub>05-ser-emp 

  บทความ   

  ระบบเครื่องราช art-thai-royal-

decoration-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>05-ser-emp> 

06-rolay-decoration-emp 

  ระเบียบการลาปวย art-take-leave-form-

th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>05-ser-emp> 

05-leave-form-emp 

  แบบฟอรมการประเมิน

พนักงาน 

art-evaluation-form-

th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>05-ser-emp> 

04-eva-form-emp 

  บันทึกขอตกลงการ

ปฏิบัติงานเจาหนาที ่

 

art-term-of-

reference-of-

employee-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>05-ser-emp> 

03-tor-emp 

  แนวทางการฝกอบรม art-trainning 5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training 



 ๑๗
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  แบบฟอรมสําหรับ

พนักงาน 

art-form-for-

employee-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>05-ser-emp> 

07-form-for-emp 

 

  หมวดหมูบทความ  สํานักปลัด 

  /-/ การจัดการความรู cg-knowledge-of-

siminar-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>05-ser-emp>01-km 

  หมวดหมูบทความ  สํานักการศึกษา-01-bue 

 = /-/-/ การจัดการความรู-

สํานักการศึกษา 

cg-01-bue-

knowledge-of-

siminar-th 

1 srtcity>สํานักปลัด>03-ser-pub>05-ser-emp>01-km> 

01-bue 

 

  บทความ   

  อบรม… art-01-bue-

knowledge-of-

siminar-yy-mm-dd-th 

1 srtcity>สํานักการศึกษา>03-ser-pub>05-ser-emp>02-

training >01-km>01-bue> 

yy>mm>dd>9999 

  หมวดหมูบทความ  สํานักการคลัง-02-buf 

 เมนู=> menu-sub- /-/-/ การจัดการความรู-

สํานักการคลัง 

cg-02-buf-

knowledge-of-

siminar-th 

2 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training>01-km 

  บทความ   

  อบรม… art-02-buf-

knowledge-of-

siminar-yy-mm-dd-th 

2 srtcity>สํานักการคลัง>03-ser-pub>05-ser-emp>02-

training >01-km>02-buf> 

yy>mm>dd>9999 



 ๑๘
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  หมวดหมูบทความ  สํานักการชางฯ-03-buw 

 เมนู=> menu-sub- /-/-/ การจัดการความรู-

สํานักการชาง  

cg-03-buw-

knowledge-of-

siminar-th 

3 srtcity>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training >01-km> 

03-buw> 

  บทความ   

  อบรม… art-03-buw-

knowledge-of-

siminar-yy-mm-dd-th 

3 srtcity>สํานักการชางฯ>03-ser-pub>05-ser-emp>02-

training>01-km>03-buw> 

yy>mm>dd>9999 

  หมวดหมูบทความ  สํานักการสาฯ-04-buh 

 = /-/-/ การจัดการความรู-

สํานักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม  

cg-04-buh-

knowledge-of-

siminar-th 

4 srtcity>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training >01-

km>04-buh> 

  บทความ  สํานักการสาฯ 

  อบรม… art-04-buh-

knowledge-of-

siminar-yy-mm-dd-th 

4 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training >01-

km>04-buh> 

yy>mm>dd>9999 

  หมวดหมู  สํานักปลัด-05-ofm 

 เมนู=> menu-sub- /-/-/ การจัดการความรู-

สํานักปลัด 

cg-05-ofm-

knowledge-of-

siminar-th 

5 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training>01-

km>05-ofm 

  บทความ  สํานักปลัด 

  อบรม… art-05-ofm- 5 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training >01-km> 



 ๑๙
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

knowledge-of-

siminar-yy-mm-dd-th 

05-ofm>yy>mm>dd>9999 

  หมวดหมู  กองวิชาการฯ-06-dot 

 เมนู=> menu-sub- /-/-/ การจัดการความรู-

กองวิชาการและ

แผนงาน  

cg-06-dot-

knowledge-of-

siminar-th 

6 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training>01-

km>06-dot 

  บทความ  กองวิชาการฯ 

  อบรม… art-06-dot-

knowledge-of-

siminar-yy-mm-dd-th 

6 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training>01-km> 

06-dot>yy>mm>dd>9999 

  หมวดหมู  กองสวัสฯ-07-dos 

 เมนู=> menu-sub- /-/-/ การจัดการความรู-

กองสวัสดิการสังคม 

cg-07-dos-

knowledge-of-

siminar-th 

7 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training>01-

km>07-dos 

  บทความ  กองสวัสฯ 

  อบรม… art-07-dos-

knowledge-of-

siminar-yy-mm-dd-th 

7 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training>01-km> 

07-dos>yy>mm>dd>9999 

  หมวดหมู  กองสารฯ-08-tpi 

 เมนู=> menu-sub- /-/-/ การจัดการความรู-

กองสารสนเทศภาษีและ

ทรัพยสิน 

cg-08-tpi-knowledge-

of-siminar-th 

8 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training>01-

km>08-tpi 



 ๒๐
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  บทความ  กองสารฯ 

  อบรม… art-08-tpi-

knowledge-of-

siminar-yy-mm-dd-th 

8 srtcity>>03-ser-pub>05-ser-emp>02-training>01-km> 

08-tpi>yy>mm>dd>9999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑
 

 D 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

4 ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ cg-public-relations-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr 

4.1 /–/ ขาวประชาสัมพันธ ขาวประชาสัมพันธ cg-news-public-

relations2-th 

6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr 

  หมวดหมู   

  /-/-/ ขาว cg-news-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>01-news 

  บทความ   

  ขาว… art-news-yy-mm-dd-

9999-th 

6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>01-news 

>yy>mm>dd>9999 

  หมวดหมู   

  /-/-/ กิจกรรม cg-event-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>01-news 

  บทความ   

  กิจกรรม… art-event-yy-mm-dd-

9999-th 

6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>01-news> 

yy>mm>dd>9999 

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

4.2 /–/  สื่อประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธ cg-media-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media 

  บทความ   

  วารสาร art-jurnal-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media>01-jurnal>yy 

  รายงานกิจการ art-annual-report-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media>02-ann-

report 



 ๒๒
ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

  สื่ออ่ืนๆ art-orther-media-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media>04-orther 

  หมวดหมู   

  Infographic cg-infographic 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media>05-infog 

  บทความ   

  แจงเหตุดวนเหตุราย art-emergency-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media>05-

infog>9999 

  หมวดหมู   

  อัลบั้มภาพ cg-album-yy-mm-

dd-th 

6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media>03-album 

  บทความ   

  ชื่ออัลบั้ม art-album-yy-mm-

dd-9999-th 

6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media>03-

album>yy>mm>dd>9999 

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

4.3 /–/  ผลงานที่ผานมา ผลงานที่ผานมา cg-portfolio-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>02-portf 

  บทความ   

  รางวัลแหงความสําเร็จ art-prize-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>02-portf>prize 

 

 

 

 

 



 ๒๓
 

srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire 

E 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

5 จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง cg-buy-hire-th 2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire 

5.1 /–/ ประกาศขาวจัดซื้อจัดจาง ประกาศขาวจัดซื้อจัด

จาง 

cg-announce-buy-hire-th 2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>01-ann 

  บทความ   

  ประกาศขาวจัดซื้อจัด

จาง 

art-announce-buy-hire-

yy-mm-dd-9999-th 

2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>01-ann> 

yy>mm>dd>9999 

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

5.2 /–/ ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง cg-standard-price-th 2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>02-std-price 

  บทความ   

  ประกาศราคากลาง art-standard-price-

yy-mm-dd-9999-th 

2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>02-std-price> 

yy>mm>dd>9999 

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

5.3 /–/ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง ประกาศแผนการจัดซื้อ

จัดจาง 

cg-plan-buy-hire-th 2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>03-plan 

  บทความ   

  ประกาศแผนการจัดซื้อ

จัดจาง 

art-plan-buy-hire-yy-

mm-dd-9999-th 

2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>03-plan 

yy>mm>dd>9999 



 ๒๔
 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

5.4 /–/ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง cg-result-of-buy-hire-per-

months-th 

2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>03-plan>04-result 

  บทความ   

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง art-result-of-buy-hire-per-

month-yy-mm-dd-9999-

th 

2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>03-plan>04-result> 

yy>mm>dd>9999 

 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

5.5 /-/ รายงานผลประจําป รายงานผลประจําป cg-report-buy-hire-per-

years-th 

2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>03-plan>05-report 

  บทความ   

  รายงานผลประจําป art-report-of-buy-hire-per-

yy-mm-dd-9999-year-th 

2 srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire>03-plan>05-report> 

yy>mm>dd 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕
 
srtcity>สํานักปลัด>06-job-apply 

F 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

6 สมัครงาน สมัครงาน cg-job-apply-th  srtcity>สํานักปลัด>06-job-apply 

6.1 /–/ ประกาศสมัครงาน ประกาศสมัครงาน cg-announce-of-job-

apply-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>06-job-apply>01-ann 

  บทความ   

  ประกาศสมัครงาน art-announce-of-job-

apply-yy-mm-dd-

9999-th 

5 srtcity>สํานักปลัด>06-job-apply>01-ann> 

yy>mm>dd>9999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖
 

srtcity>กองวิชาการ>04-pr>02-media 

G 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th) ชื่อหมวดหมูบทความ(Th) ชื่อแฝง(Alias) จํานวน(บทความ) ตําแหนงโฟลเดอร 

7 ไมมีเมนู จากใจนายก cg-mind-of-mayer-th 6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media>06-mind-

of-mayer 

  บทความ   

  จากใจนายก art-mind-of-mayer-yy-

mm-th 

6 srtcity>กองวิชาการ>04-pr>01-pr>02-media>06-mind-

of-mayer>yy>mm 

8 ไมมีเมนู เมนูพ้ืนลาง cg-menu-footer-th  srtcity>01-overall>01-all>footer 

  บทความ   

  แผนที่ art-suratcity-

municipality-map-th 

admin srtcity>01-overall>01-all>footer 

  นโยบายรักษาความ

มั่นคงปลอดภัย 

art-security-policy-th admin srtcity>01-overall>01-all>footer 

  นโยบายเว็บไซต art-website-policy-th admin srtcity>01-overall>01-all>footer 

  นโยบายการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 

art-privacy-policy-th admin srtcity>01-overall>01-all>footer 

 

 

 

 



 ๒๗
 

================ 

================ 

================ 

เมนู->กลุมบทความ>โฟลเดอร 

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th)   จํานวน(บทความ) 
สิทธิการจัดการกลุมบทความ (เพิ่ม/แกไข)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

 srtcity             

 Srtcity>01-overall            admin 

 Srtcity>01-overall>01-all            admin 

 Srtcity>01-overall>02-index            admin 

 Srtcity>01-overall>02-

index>Slide 

           admin 

 Srtcity>02-organization            admin 

 01-08             

 Srtcity>หนวยงาน>   01-08          

 Srtcity>สํานักปลัด>02-ab   05          

  >01-da-nor  05          

   >01-bio 05          

   >02-info 05          

   >03-vis 05          

   >04-corp 05          

   >05-miss 05          



 ๒๘

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th)   จํานวน(บทความ) 
สิทธิการจัดการกลุมบทความ (เพิ่ม/แกไข)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

  >02-orga  05          

   >01-struc-ch 05          

   >02-exe-com 05          

   >03-mem-mun 05          

   >04-exe2-mun 05          

   >05-01-bue 05          

   >05-02-buf 05          

   >05-03-buw 05          

   >05-04-buh 05          

   >05-05-ofm 05          

   >05-06-dot 05          

   >05-07-dos 05          

   >05-08-tpi 05          

   >05-09-inter-audit 05          

   >05-10-pawnshop 05          

   >05-11-schools 05          

 Srtcity>หนวยงาน>03-ser-pub   01-08          

  >01-ser-peo  01-08          

  คูมือบริการประชาชน >01-man-peo 01-08          

   >01-man-peo>06-manual-people 01-08          

  ระเบียบกฎหมายเพ่ือฯ >02-law-peo 01-08          



 ๒๙

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th)   จํานวน(บทความ) 
สิทธิการจัดการกลุมบทความ (เพิ่ม/แกไข)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

  ศูนยดํารงคธรรม >03-dhamrong 06          

  แบบฟอรมคํารอง >04-orther-form 01-08          

  ราชกิจจานุเบกษา >05-ratchakitcha 01-08          

  >02-law-order  06          

  กฎหมายที่เกี่ยวของ >01-law 06          

  เทศบัญญัต ิ >02-legis 06          

  >03-con  01-08          

  มติสภา >01-con-concil 05          

  มติคณะกรรมการตางๆ >02-orther 01-08          

  >04-plan-mea  05, 06          

  แผนงาน >01-plan 05, 06          

  แผนอัตรากําลัง 3 ป >01-employe-3y 05          

  แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป >02-plan-4y 06          

   >yy-yy>meet-local 06          

   >yy-yy>meet-metro 06          

  แผนการดําเนินงาน ประจําป >operation-plan 06          

  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย >budget 06          

  แผนปฏิบัติปองกันปราบฯ >anit-corp 05          

  มาตรการประหยัดพลังงาน >energy-save 05          

  ศูนยบริการรวมเทศบาลฯ >cen-service 05          

  ผลการดําเนินงาน >02-mea 02, 06          



 ๓๐

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th)   จํานวน(บทความ) 
สิทธิการจัดการกลุมบทความ (เพิ่ม/แกไข)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

  งบแสดงฐานะทาง

การเงิน 

>balance-sheet>yy 02          

  ติดตามและประเมินผล

แผนการพัฒนาฯ 

>evaluate>yy 06          

  >05-ser-emp  01-08          

  การจัดการความรู >01-km 01-08          

   >01-km>yy>mm>dd>9999 01-08          

  แนวทางการฝกอบรม >02-training 05          

  บันทึกขอตกลง >03-tor-emp 05          

  แบบฟอรมการประเมินพนักงาน >04-eva-form-emp 05          

  ระเบียบการลาปวย >05-leave-form-emp 05          

  ระบบเครื่องราช >06-rolay-decoration-emp 05          

 Srtcity>กองวิชาการ>04-pr   06          

  >01-pr  06          

   >01-news 06          

   >01-news>yy>mm>dd>9999 06          

   >02-media 06          

   >02-media>01-jurnal 06          

     >yy 06          

   >02-media>02-ann-report 06          

   >02-media>03-album 06          



 ๓๑

ลําดับที่ ชื่อเมนู(Th)   จํานวน(บทความ) 
สิทธิการจัดการกลุมบทความ (เพิ่ม/แกไข)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

   >02-media>04-orther 06          

   >02-media>05-infog 06          

  >02-portf  06          

 Srtcity>สํานักคลัง>05-buy-hire   02          

  >01-ann  02          

   >yy>mm>dd>9999 02          

  >02-std-price  02          

  >03-plan>04-result >yy>mm>dd>9999 02          

  >05-report >yy>mm>dd> 02          

 Srtcity>สํานักปลัด>06-job-apply   05          

  >01-ann  05          

   >yy>mm>dd>9999 05          

 

 

 
 


