
 
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เร่ือง  โครงสร้างส่วนราชการ และอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ 

------------------------------------ 
  
 ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครในการประชุมครั้งท่ี ๓/2564 เมื่อวันท่ี 25
มีนาคม 2564 เห็นชอบให้เทศบาลต าบลกุดแฮด ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน 
และอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาล ซึ่งแจ้งให้เทศบาลต าบลกุด แฮด ทราบแล้ว                  
ตามหนังสือท่ี สน 0023.2/ว6550. ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 นั้น 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 251,252,253,254,256,257,258,259, และข้อ 259/1 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการ เพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศ ก.ท.จ.สกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
พ.ศ. 256๔ ดังนี้ 

1. ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถ่ิน)ระดับกลาง 
 เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างท้ังหมดในเทศบาลแลรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการรวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล 
  

 2.  ส านักปลัดเทศบาล 
 ให้มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท่ัวไป)ระดับต้น เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและ               
มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
และเลขานุการนายกเทศมนตรีงานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานพัฒนาชุมชน งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานส่งเสริมการเกษตร 
งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานนิติการ  งานเลือกต้ัง งานคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานส่ิงแวดล้อม งานสุขาภิบาล
ชุมชน งานอนามัยส่ิงแวดล้อม งานให้บริการด้านสาธารณสุขและราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง 
ส านัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้ 
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  -งานนิติการและการพาณิชย์ 
  -งานกิจการสภา 
  -งานการเจ้าหน้าท่ี 
  -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  -งานงบประมาณ 
  -งานบริการสาธารณสุข 
  -งานพัฒนาชุมชน 
  -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -งานรักษาความสงบ 
  -งานบริหารงานท่ัวไป   
 
 3. กองคลัง 
 ให้มีผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างและมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงินการเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชีงานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นๆ งานจัดท าหรือช่วย
จัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือนและประจ าปี 
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งาน
เกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน  
การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการ
ดังนี้ 
  -งานการเงินและบัญชี   
  -งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  -งานพัฒนารายได้  
  -งานบริหารงานท่ัวไป   
 
 4. กองช่าง 
 ให้มีผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างและมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งาน
จัดท าราคากลาง งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดท า
ทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง และ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงประจ าปี  งาน
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดท า
ทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงาน 
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เกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานจัดท า
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเช้ือเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย
ส่วนราชการดังนี้ 
  -งานแบบแผนและก่อสร้าง   
  -งานสาธารณูปโภค 
  -งานบริหารงานท่ัวไป 
 
 5. กองการศึกษา 
 ให้มีผู้อ านวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)ระดับต้น เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างและมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษาท้ัง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา งานโรงเรียน 
งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด 
งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งาน
พัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษา
นอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กรณียังไม่จัดต้ังกองการเจ้าหน้าท่ี  งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการดังนี้ 
 
  -งานบริหารการศึกษา 
  -งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  -งานส่งเสริมกีฬาและนัทนาการ   
  -งานบริหารงานท่ัวไป 
   
 6.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานตรวจสอบความ
ถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน 
การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท า
ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ 
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ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล 
สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมายประกอบด้วย ส่วนราชการดังนี้ 
  -งานตรวจสอบภายใน 
  -งานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
    
      
 

        (นายบุญเพ็ง ฮังกาสี) 
        ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี                                                                               

                                                       นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 

 
 

 

 

 


