
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เร่ือง  การก าหนดกอง ส านัก และอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

------------------------------------ 
 ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครในการประชุมครั้งท่ี ๓/2564 เมื่อวันท่ี 25 
มีนาคม 2564 เห็นชอบให้เทศบาลต าบลกุดแฮด ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน 
และอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลต าบลกุดแฮด ทราบแล้ว                   
ตามหนังสือท่ี สน 0023.2/ว6550 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 นั้น 
 ดังนั้น จึงก าหนดการแบ่งส่วนราชการ และอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการเพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศ ก.ท.จ.สกลนคร เรื่อง ก าหนด กอง ส านักหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของเทศบาล 
พ.ศ.256๔ ดังนี้ 
 ๑.ส านักปลัดเทศบาล 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีงานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานพัฒนาชุมชน งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานส่งเสริม
การเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ             
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ  งานเลือกต้ัง งานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานส่ิงแวดล้อม           
งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยส่ิงแวดล้อม งานให้บริการด้านสาธารณสุขและราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าท่ีของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 ๒.กองคลัง 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนา
รายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชีงานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นๆ งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และ 
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รายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ            
จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกัน
สัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน  การคลัง การบัญชี 
การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 3.กองช่าง 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดท า
ราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท าทะเบียน
ประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณ
จราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี งานควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท าทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
การประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานจัดท า
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   
 

 4.กองการศึกษา 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการ
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งาน
พิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนา
ส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง ถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอก
โรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคล
ของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียัง
ไม่จัดต้ังกองการเจ้าหน้าท่ี  งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมาย   
 

 5.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานตรวจสอบความ
ถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 
การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท า
ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
 

/โครงการ............... 
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โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

        (นายบุญเพ็ง ฮังกาสี) 
        ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี                                                                               

                                                      นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 

 
 

 

 

 


