
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เร่ือง   การก าหนดส่วนราชการของเทศบาลต าบลกุดแฮด 

……………………………….. 
 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15  และมาตรา ๒3  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   ประกอบกับข้อ  251  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 19  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  ในการประชุมครั้งท่ี
10/2563 เมื่อวันท่ี  28  กันยายน  ๒๕63  เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของเทศบาล ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงประกาศก าหนดส่วนราชการ 
ของเทศบาล  ดังนี้  

 1. ส านักงานปลัดเทศบาล  
  มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับงานบริหารงานท่ัวไป งานธุรการ สารบรรณ การจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล  การจัดท าร่างข้อบัญญัติ  การจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร การด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ปี การให้
ค าปรึกษาหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง                    
การบริหารงานบุคคล  ของเทศบาลท้ังหมด งานกฎหมายและคดี งานด าเนินการด้านวินัย ด้านการร้องทุกข์
และอุทธรณ์   และงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมให้ความรู้และให้บริการสาธารณสุข วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข  งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การจัดท างบประมาณ
ตามแผน  งานสาธารณสุข งานด้านส่ิงแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านอ านวยการ ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัย และ                      
งานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้ 
   ๑.๑. งานบริหารทั่วไป  มีหน้าท่ีความรับผิด ด้านอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร ด้านเลือกต้ัง  
ด้านกิจการสภา 
  1.2. งานจัดท างบประมาณ  มีหน้าท่ีจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดูแลจัดสรร
งบประมาณต่าง ๆ   
   ๑.3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านนโยบายและแผน ด้าน
วิชาการ  ด้านข้อมูลการประชาสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  ด้านงบประมาณ 
   ๑.4. งานนิติการ   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านกฎหมายและนิติกรรม  ด าเนินการทางวินัย  
ด้านร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์  ด้านข้อบัญญัติเทศบาล 
    ๑.5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านอ านวยการ    
ด้านป้องกัน  ด้านช่วยเหลือฟื้นฟู  ด้านกู้ชีพกู้ภัย  
  1.6. งานรักษาความสงบ  มีหน้าท่ีรักษาความสงบภายในพื้นท่ีรับผิดชอบ   
   1.7. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าท่ีส่งเสริมให้ความรู้และให้บริการ
สาธารณสุข จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ควบคุมโรคระบาด  
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1.8. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล การเล่ือนระดับ 
การโอน ย้าย การบรรจุแต่งต้ังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การสรรหาพนักงาน และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.9. งานธุรการ  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานด้านสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ               
การจัดเก็บเอกสารทางราชการ อ านวยการข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ  
  2. กองคลัง     
 มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ -จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ
การเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน เทศบาล   รวบรวม
สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี    การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่ง  รายงาน               
เงินคงเหลือประจ าวัน  การรับและจ่ายขาดเงินสะสม ของเทศบาลการยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหา
ผลประโยชน์จากส่ิงก่อสร้างและทรัพย์สิน   รับการตรวจงานจากจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืม  เงินค้างช าระ การจัดเก็บภาษี   การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  
การพัฒนารายได้   การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                             
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นดังนี้ 
   ๒.๑.  งานการเงินและบัญช ี  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ด้านรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน  ด้านจัดท า
ฎีกา  เบิกจ่ายเงิน  ด้านเก็บรักษาเงิน ด้านการบัญชี   ด้านทะเบียนคุมการเบิกจ่าย  ด้านงบการเงินและงบ
ทดลอง  ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน    
  ๒.2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ด้านภาษีอากรค่าธรรมเนียม
และค่าเช่า ด้านพัฒนารายได้  ด้านควบคุมกิจการค่าและค่าปรับ ด้านทะเบียนควบคุมและเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
   ๒.3. งานพัสดุและทรัพย์สนิ   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ด้านทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ี
ภาษี  ด้านพัสดุ  ด้านทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
 3. กองช่าง   
                    มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ   และจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของ เทศบาล               
การอนุมัติเพื่อด าเนินการตามโครงการท่ีต้ังจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบ ารุง ซ่อมแซมและจัดท า
ทะเบียนส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า โครงการ
และการออกแบบก่อสร้างแก่เทศบาล  และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุม
ปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 
  ๓.๑. งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  สาธารณูปโภคและกิจการประปา                 
ด้านขนส่งและวิศวกรรมจราจร ด้านระบาย ด้านก่อสร้างและบูรณะถนน  ด้านก่อสร้างและบูรณะสภาพและ
โครงการพิเศษ  ด้านระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม  ด้านบ ารุงรักษาเครื่อง จักรและยานพาหนะ 
ด้านสถาปัตยกรรม และ มัณฑศิลป์  ด้านวิศวกรรม  ด้านประเมินราคา  ด้านควบคุมการก่อสร้างอาคาร              
ด้านบริการข้อมูลและหลัก เกณฑ์ด้านออกแบบ 

   ๓.๒.งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าท่ี ด้านจัดตกแต่งสถานท่ี งานไฟฟ้า
สาธารณะ ด้านส ารวจและแผนท่ี ด้านวางแผนพัฒนาเมือง ด้านควบคุมทางผังเมือง ด้านจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟู
เมือง  
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  3.5. งานธุรการ   มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านงานสารบรรณ   อ านวยการข้อมูลข่าวสาร          

จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ  

    4.  กองการศึกษา   
    มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา  การแนะแนวทาง 

การวัดผล ประเมินผล  การวางแผนของมาตรฐานการศึกษา การจัดการบริหารส่งเสริมการศึกษา ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจการเด็กและเยาวชน                
งานเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับงานการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ พัฒนาเด็ก
เยาวชนและสตรี งานพัฒนาชุมชนต่างๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง                                                       
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ดังนี้ 
   4.1 งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ด้านส่งเสริมด้านการศึกษา                   
การประเมินวัดผล การวางแผนมาตรฐานการศึกษา จัดหาส่ือการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กเล็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
   4.2 งานกีฬาและนันทนาการ  ส่งเสริมด้านการกีฬาเยาวชนและประชาชน 
  4.3 งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าท่ีส่งเสริมงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
งานกิจกรรมทางศาสนา  
  4.5 งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ด้านสวัสดิการสังคม  ด้านพัฒนาชุมชน  
จัดระเบียบชุมชน  ด้านสังคมสงเคราะห์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี  ส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน  ด้านพัฒนา
สตรีและเยาวชน  ด้านสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี   

  4.6 งานธุรการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านงานสารบรรณ  อ านวยการข้อมูลข่าวสาร          
จัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ  

 5. หน่วยตรวจสอบภายใน   
 มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเทศบาล                
ท่ีสังกัดในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมท้ังตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชี โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็นดังนี ้คือ 
  5.1. งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ตรวจสอบเอกสารทาง  ด้านการ
บัญชีและ ด้านการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การท าสัญญา การจัดหาพัสดุ ตรวจสอบเอกสารทางด้าน                    
การลงบัญชี  การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  การตรวจสอบการใช้  การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและ
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
   

  ท้ังนี้   ต้ังแต่วันท่ี  ๑ ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 
    

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   29 กันยายน  พ.ศ. 2563 

 
 

(นายเทอดไทย ไฝชอบ) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 


